
با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، تولیدکنندگان لوازم خانگی در اصفهان سوله های 
بیشتری را در شهرک  صنعتی دایر و اصفهان را به قطب لوازم خانگی تبدیل کرده اند؛

فرصتی که فراهم است
3

 وقتی در جا زده ایم 
 رنج دیار نصف جهان از کمبود سرانه تفرجگاهی فضای سبز؛ 

7

 کمک فوالدمبارکه برای 
 تأمین تجهیزات بیش
 از 40 مرکز درمانی 
شهرستان مبارکه

 آبرسانی سیار ۱۶ هزار نفر
از اهالی »لردگان« با تانکر

عضو شورای شهر:

دسترسی به امکانات باید در 
 تمام ۲00 محله اصفهان

فراهم شود

8

7

4 3

رییس انجمن صنفی ابزارفروشان ساختمان 
استان اصفهان:

افزایش قیمت ها در بازار ابزار 
اصفهان

5

 تاثیری که کرونا برجای گذاشت؛

 ترک تحصیل ۱۷00 
دانش آموز استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه ۱3 آذر  ۱400 
 ۲8  ربیع الثانی  ۱443 

 04 دسامبر  ۲0۲۱
 شماره 34۱0

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تعیین تکلیف 
خودروهای 
توقیفی مواد 

مخدر در استان 
اصفهان

5

ضرورت 
حمایت همه 

جانبه از صنایع 
فناوری برتر در 
استان اصفهان

سنا
 ای

س:
عک

گرانی، پای مرغ و تخم مرغ را به فضای مجازی کشاند؛

»بازرگام«، فعال ناموفق در اولین گام!
3

غفلت زیان آور
گردشگری هنری، حلقه مفقوده توسعه صنعت گردشگری در دیار زاینده رود ؛

7

 مشاور و دستیار ویژه استاندار اصفهان
 در حوزه آب:

بستن آب شرب یزد و صنایع 
کمکی به احیای زاینده رود 

نمی کند

برگزاری نمایشگاه بسیج با 
 محوریت اقتصاد مقاومتی

 در شهرستان مبارکه

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
بیشتر مبتالیان کرونایی در 
بین بانوان و فوتی ها در بین 

آقایان بود

3

4

3 3

 مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان توضیح داد:

کدام صنایع اصفهان مازوت 
می سوزانند؟

5

 تکرار روزهای خاکستری 
و تشدید غلظت آالینده ها ؛
 هوای اصفهان

 بر مدار قرمز آلودگی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 3000 تومان

خدمات رسانی
  به شهروندان
 در اولویت 

اقدامات شهرداری 
7قرار گیرد

 پیشرفت اهداف
 طرح »شهدای 

 سالمت« 
5در اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
وآئین نامه معامالت شرکت ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول زیر را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اصالح ساختار و تبدیل شبکه سیم به کابل خود نگهدار چهار باغ باال )حد فاصل خیابانهای چهارباغ باال، نیکبخت، شیخ صدوق و سعادت آ باد 
و کوچه های رئیسی، هدایتی و همتی( و مرداویج )حد فاصل خیابانهای عمار، آزادی ، رسالت و فارابی( در امور برق منطقه شش اصفهان

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری 

وتحویل پاکات

بازگشایی 
اسناد ارزیابی 

کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

4001408120000938860000131400/09/131400/09/171400/09/271400/09/281400/09/29750/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ  1400/09/27 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات الف_ ضمانت نامه( خود رابه نشانی : اصفهان میدان آزادی 

خیابان مالصدرا- برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول دبیرخانه،  تحویل نمایند.به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر 

بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir     :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir    : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir   :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 36685084-031 واحد مناقصات و خرید و  جهت آگاهی بیشتردر مورد الزامات ، اطالعات شرح 

خدمات این مناقصه با شماره تلفن  36692771-031  اداره مهندسی تماس حاصل فرمائید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:دراسناد درج شده است
مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک وفعالیت های خود،در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشانی  

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند.)در صورت هرگونه سوال باشماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر واصالح در اسناد مناقصه را تا 72ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شــرکت و یا تماس با واحد  مناقصه 

ومزایده،از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

حضورپیشنهاد دهندگان )هرشرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه(در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 

به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/9/10 می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن 8- 36680030 -031 ، اتاق )292(

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس: 021-41934 

2-4- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت ســامانه ) www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل/ تامین 

کننده / مناقصه گر موجود است. 

تاریخروزساعتعنوان

1400/9/17چهارشنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/9/27شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1400/9/28یکشنبه08:00زمان بازگشائی پاکتها

شماره سامانه تدارکات شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکی دولت

1
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 250 و 
400 میلیمتر جهت منطقه دولت آباد و 5 شهر اصفهان 

400-3-2022000001434000024

نوبت اول

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان، پیرامون آغاز طرح فروش اینترنتی مرغ و تخم مرغ در شهر اصفهان از طریق سامانه »بازرگام«، گفت: مقرر شده در بازارگاه 
محلی جهت فعالیت مجازی عمده فروشان و بنکداران تعریف شود تا مردم بتوانند از طریق سامانه با کسب کدرهگیری مصرف مورد نیاز خود را خریداری کنند، اما هنوز جایگاهی برای این فعاالن اقتصادی 

لحاظ نشده و سامانه در حد طرح و برنامه است.

نوبت دوم
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

امســال ســالی متفاوت از هر ســال دیگر بــوده و البته 
منظورمان شــیوع ویروس کرونا نیست. تعداد میلیاردر ها 
در ســی و پنجمین فهرســت ســاالنه مجلــه فوربس از 
ثروتمندترین افــراد جهان به عدد بی ســابقه 2755 نفر 
رســیده که 660 نفر بیش از سال گذشــته است. روی هم 
رفته ثــروت میلیاردر هــای جهان بیــش از 13.1 تریلیون 
دالر تخمین زده می شــود که 5 تریلیون دالر بیش از سال 

گذشته است.
 در این فهرست نام 4۹3 میلیاردر جدید دیده می شود که 
210 نفر آن ها از چین و هنگ کنــگ و ۹8 نفر نیز از ایاالت 
متحده هستند. ثروتمندترین میلیاردر تازه وارد به فهرست 
میلیاردر های فوربس، »میریام ادلســون« اهــل نوادا با 
38.2 میلیارد دالر ثروت اســت که امپراتــوری کازینویی 
شــوهرش شــلدون ادلســون را به ارث برد، بعد از آن که 

شوهرش در ماه ژانویه درگذشت.
با این وجود، جف بــزوس برای چهارمین ســال متوالی 
همچنان ثروتمندترین مرد جهان است. ثروت او در سال 
2021 به 177 میلیارد دالر رسیده که 64 میلیارد دالر بیش 
از ثروتش در سال گذشــته بوده و عامل اصلی آن افزایش 

ارزش سهام آمازون عنوان شده است. ایالن ماسک با 151 
میلیارد دالر ثروت توانسته خود را به جایگاه دوم برساند در 
حالی که ثروت او بیشــترین افزایش را داشته و نسبت به 
سال قبل 126.4 میلیارد دالر بیشتر شده است. جالب اینکه 
ایالن ماسک سال گذشته با تنها 24.6 میلیارد دالر ثروت 
در رتبه 31 فهرست میلیاردر های مجله فوربس قرار داشت. 
عامل اصلــی افزایش سرســام آور ثروت ایالن ماســک 
افزایش 705 درصدی ارزش ســهام کمپانی تســال بوده 
اســت. برنارد آرنو، مالک غول کاال های الکچری فرانوس 
نیز رتبه سوم خود را حفظ کرده، اما ثروت او تقریبا دو برابر 
شده در حالی که ثروت او در سال گذشته 76 میلیارد دالر 

تخمین زده می شد.
عامل اصلــی افزایش تقریبــا دو برابری ایــن کارآفرین 
فرانســوی، افزایــش 86 درصدی ارزش ســهام کمپانی 
LVMH عنوان شــده که مالک برند هــای معروفی مانند 
لویی ویتون و کریســتین دیور و همچنین خط تولید لوازم 
بهداشتی سفوراســت. 10 نفر اول فهرســت میلیاردر های 
مجله فوربس بیش از 1.15 تریلیــون دالر ثروت دارند که 
افزایشی قابل توجه نسبت به رقم 686 میلیارد دالری سال 

گذشته داشته است. همچنین میلیاردر های اروپایی روی 
هم رفته یک تریلیون دالر ثروتمندتر از ســال گذشته شده 
اند. بیل گیتــس با 124 میلیارد دالر ثــروت در رتبه چهارم 
مجله فوربس قرار دارد و بعد از او نوبت به مارک زاکربرگ، 
بنیان گذار فیسبوک می رســد که با ۹7 میلیارد دالر ثروت 
در رتبه پنجــم ثروتمندترین میلیاردر هــای مجله فوربس 
ایستاده اســت.او 42.3 میلیارد دالر بیش از سال گذشته 
ثروت دارد که دلیل اصلــی آن افزایش 80 درصدی ارزش 

سهام فیسبوک بوده است.
 وارن بافت با ۹6 میلیارد دالر در رتبه ششم قرار داشته و این 
اولین بار از سال 1۹۹3 است که نام او در میان 5 نفر ابتدایی 
این فهرست دیده نمی شــود، در حالی که ثروت او نسبت 
به ســال قبل 28.5 میلیارد دالر افزایش داشــته اســت. 
لری الیسون با ۹3 میلیارد و لری پیج با ۹1.5 میلیارد دالر 
در رتبه های هفتم و هشــتم فهرســت فوربس قرار دارند. 
ســرگئی برین با 8۹ میلیارد دالر در رتبه نهم ثروتمندترین 
میلیاردر های جهان قرار داشته و موکش آمبانی نیز با 84.5 
میلیارد دالر در رتبه دهم قرار گرفته که او را به ثروتمندترین 

آسیایی جهان تبدیل می کند.

آشپزی

مرغ زنجبیلی
مواد الزم : ساق مرغ بدون پوست یک کیلوگرم، پیاز قرمز نازک 

خالل شده  یک پیمانه، سیر له شده زنجبیل تازه و رنده شده: 2 قاشق 
غذاخوری، سویا سس یک چهارم پیمانه، آب پرتقال تازه یک چهارم پیمانه، فلفل 

سیاه تازه و پودر شده به مقدار دلخواه، روغن مایع برای گریل کردن به مقدار الزم
 طرز تهیه : برای تهیه این غذای نیم ساعته خوشمزه با مرغ مزه دار شده ابتدا پیاز، سیر، 

زنجبیل، سویا سس، یک قاشق چای خوری فلفل سیاه و آب پرتقال را با تکه های ساق مرغ 
مخلوط کنید. این کار را در یک کیسه فریزر بزرگ انجام دهید و ساق های مرغ را خوب به مواد 

مذکور آغشته کنید. درب کیسه را محکم ببندید و خوب تکان بدهید تا تمام فیله ها به مواد داخل 
کیسه آغشته و مزه دار شوند. کیسه حاوی مرغ و مخلفات را به مدت یک ساعت یا از شب تا 
صبح داخل یخچال بگذارید. در یک تابه گریل یا سینی فر، کمی روغن مایع بریزید و تمام 
قسمت های تابه یا سینی گریل را به روغن آغشته کنید. ساق های مرغ را داخل سینی یا 

تابه گریل بچینید و هر طرف ساق ها را به مدت 5 الی شش دقیقه گریل کنید. بعد 
از گریل شدن هر دو طرف مرغ 5 دقیقه به ساق های مرغ استراحت بدهید و 

سپس با نان یا برنج سرو کنید. هنگام سرو در صورت تمایل روی مرغ ها 
کنجد بپاشید.به جای ساق می توانید از ران کامل مرغ یا گوشت 

قسمت باالی ران و حتی فیله مرغ استفاده کنید.

فهرست ثروتمندترین افراد جهان در مجله فوربس

 کامران تفتی با »مهمانی از کارائیب«
 به جشنواره فجر می آید

 ششمین حضور بین المللی
 »سه کام حبس«

فیلم سینمایی مهمانی از کارائیب با بازی کامران تفتی برای 
حضور در جشنواره فجر اقدام کرده است.شهرام گیل آبادی، تهیه 
کننده  این فیلم  گفت: مراحل تدوین فیلم سینمایی »مهمانی از 
کارائیب« به اتمام رسیده و اکنون در مرحله پس تولید قرار دارد.در 
خالصه این فیلم آمده است: خیاطی کارکشته عاشق بانویی شده که 
همسرش را اعدام کرده اند...

»سه کام حبس« به کارگردانی سامان سالور که پیش از این در چهار رشته 
بهترین بازیگر نقش اول و نقش مکمل زن ، فیلمبرداری و چهره پردازی 
کاندیدای سیمرغ بلورین از سی وهشتمین فیلم فجر شده ودر جشنواره 
هایی نظیر گوا هند وهارتلند آمریکا در بخش اصلی مسابقه حضور داشته 
در ششمین حضور بین المللی اش در بخش مسابقه بین المل جشنواره 
سلیمانیه باسایر فیلم ها  به رقابت خواهد پرداخت.

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از سالم و بهداشتی بودن آب 
شرب گلپایگان خبر داد.منصور شیشــه فروش که در نشست بررسی کیفی 
منابع آب شرب شهرستان گلپایگان سخن می گفت، اظهار کرد: بررسی های 
میدانی و گزارش نهادهای نظارتی نشان می دهد تصفیه خانه آب گلپایگان 
مطابق با اســتانداردهای تعریف شده، آب شــرب مورد نیاز مردم را تصفیه 
کرده و در اختیار آنان قرار می دهد. مدیر گروه سالمت محیط مرکز بهداشت 
استان اصفهان نیز گفت: به دنبال شــکایت های مردمی از طعم و بوی آب 
شرب گلپایگان، گروهی متشــکل از متخصصان دانشــگاه های اصفهان، 
علوم پزشکی اصفهان، مرکز بهداشت، آب منطقه ای و آب و فاضالب از تمام 
منابع آبی و تاسیسات تامین و تصفیه آب شهرستان گلپایگان بازدید و نمونه 
گیری کردند که نتایج اولیه آن حاکی از سالمت آب شرب توزیع شده است. 
سید مهدی میرجهانیان در عین حال افزود: نتایج کامل این نمونه گیری ها 
با هدف یافتن علل تغییر طعم و بوی آب در دریاچه سد کوچری هفته آینده 
اعالم خواهد شــد. معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای استان 
اصفهان هم با اعالم این که آب خروجی از تصفیــه خانه آب گلپایگان تمام 
اســتانداردهای الزم را دارد ،گفت: در هفته های اخیر شاهد افزایش میزان 

جلبک ها در آب ورودی به تصفیه خانه آب گلپایگان از محل ســد کوچری 
بودیم که علل آن در دست بررسی اســت.ناصر اکبری افزود: برای مقابله با 
این مشکل سعی شــده تا با تعویض مداوم فیلترها، شست وشوی مخازن 
و تاسیسات و افزودن کربن فعال در فرآیند تصفیه، طعم و بوی ایجاد شده 
در آب ورودی را کاهش داده و آب شــرب اســتاندارد در اختیار شهروندان 

قرار دهیم.

متخصصان توانمند داخلی توانستند با برنامه ریزی های الزم جهت کاهش 
مصرف توان راکتیو پست برق، موفق به نصب بانک خازنی FCB در پست 
برق شهید خرازی شرکت فوالد مبارکه شوند تا گام مهمی در راستای کاهش 
هزینه های برق بردارند و پشــتیبانی بهتری از رونــد تولید در این صنعت 
داشته باشند.علیرضا عباســی، رییس پروژه فرآیندهای انرژی و سیاالت 
شرکت فوالد مبارکه  اظهار کرد: پست برق شهید خرازی از 3 مجموعه اصلی 
با عناوین AIS، NIS2 و MIS2 تشکیل شده است؛ AIS کلیدخانه 400 
کیلوولت است که برق 400 کیلوولت را از 2 مسیر تیران و چهلستون )شبکه 
سراسری ایران( به پست NIS2  یا پســت زنده رود انتقال می دهد.وی 
افزود: پست NIS2 که به صورت  GIS)پست عایق گازی( است، برق 400 
کیلوولت را به ترانســفورماتورهای 63/400 کیلوولت می رســاند؛ برق با 
ولتاژ 63 کیلوولت حاصل از تبدیل ترانسفورماتورها به پست MIS2 منتقل 
می شود و ازآنجا به مصارف نواحی مختلف ازجمله پست گندله سازی، پست 
احیای مستقیم و پست احیای مستقیم شهید خرازی ارسال می شود؛ از 
مصارف اصلی دیگر این پست، ناحیه نورد گرم 2 است که هنوز ساخته نشده، 
ولی در مصارف این پست پیش بینی شده است.رییس پروژه فرآیندهای 
انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مصرف برق نواحی 
معموال به صورت مقاومتی-سلفی اســت، بنابراین توان مصرفی به صورت 
پس فاز بوده و مصرف کننده توان اکتیو و راکتیو هم زمان است؛ تعرفه مصرف 
توان اکتیو به صورت متعارف و براساس نرخ مصوب و میزان دیماند فوالد 

مبارکه تعیین می شود.

 کاهش هزینه های برق با تولید توان راکتیو مصرفی در فوالد مبارکه
وی اذعان داشــت: هزینه مصرف توان راکتیو به صورت جریمه در قبض 
برق فوالد مبارکه منظور می شــود و معموال رقمی قابل توجه اســت؛ توان 
راکتیو مصرفی نواحی را می توان با تولید توان راکتیو در پست های موجود 
جبران کرد، به عبارتی می توان توان راکتیو مصرفی نواحی را در محل فوالد 
مبارکه تولید کرد، به طوری که از شبکه سراسری توان راکتیو دریافت نشود 
و مشــمول پرداخت جریمــه و هزینه های مضاعف نشــویم، تولید توان 
راکتیو توســط تجهیزاتی مانند خازن ها انجام می شود.عباســی تصریح 
کرد: مجموعه تجهیزاتی که به این منظور اســتفاده می شوند، با توجه به 
 SVCs)Static( :روش کاربری و نوع تجهیزات تکمیلــی، عبارت اند از
VAR Compensators و)FCBs )Fast Capacitor Banks کــه 
معموال این تجهیزات عالوه بر تولید توان راکتیو و جبران سازی توان راکتیو 
موردنیاز مصرف، هارمونیک های موجود در خطــوط الکتریکی مصرف را 
که نتیجه رفتارهای مختلف بارهای الکتریکی اســت نیز فیلتر می کند و 
از جاری شدن آن ها روی شــبکه برق و ایجاد مشکالت مرتبط جلوگیری 
به عمل می آورد.وی عنوان داشــت: در فوالد مبارکه تجهیزات جبران ساز 
مذکور معموال در سطح 63 کیلوولت نصب می شــوند تا بهترین کاربرد را 
داشته باشند؛ به این منظور برای بارهای معمولی نواحی از FCB)که رفتار 

فیلترینگ معمولی دارند( و برای بار کوره هــا و LFها از SVC)که رفتار 
فیلترینگ خاص بــرای بارهای نظیر کوره های قــوس الکتریکی دارند( 

استفاده شده است.

 برنامه ریزی برای کاهش مصرف توان راکتیو پست برق
رییس پروژه فرآیندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: 
برای نصب وسایل مذکور باید از میزان بار مصرفی و همچنین نوع رفتار بار 
ازلحاظ رفتار هارمونیکی اطالع دقیقی در دست باشد تا بیشترین بازدهی و 
عملکرد را داشته باشند و همچنین از بروز مشکالتی نظیر ایجادرزونانس در 
فرکانس های هارمونیکی جلوگیری شود.وی بیان داشت: با توجه به اینکه 
پست MIS2 بار کوره ای ندارد، باید از FCB استفاده شود. زمانی که پست 
MIS2  ساخته می شد، اطالع دقیقی از بارهایی آتی این پست در دسترس 
نبود؛ بنابراین ساخت و نصب FCB مناسب  امکان نداشت.عباسی ادامه 
داد: پس از این که بارهای مختلف به این پســت متصل شد، مصرف توان 
راکتیو آن باال رفت که مشمول پرداخت جریمه مصرف توان راکتیو شدیم؛ 
این جریمه به مرور و با افزایش مصارف این پست و همچنین افزایش هزینه 
برق افزایش یافت، تا جایی که به حدود 80 میلیارد ریال در ماه رسید که در 

قبض برق ماهیانه فوالد مبارکه ثبت می شد.

 نصب بانک خازنی FCB در فوالد مبارکه در راستای کاهش هزینه برق
وی اضافه کرد: این هزینه زیاد، همکاران اجرای پروژه های ناحیه انرژی و 
سیاالت، توزیع برق و دفتر فنی ناحیه انرژی و سیاالت و مهندسی کارخانه 
را بر آن داشت تا چاره ای برای رفع این مشــکل بیابند که به همین منظور 
مقرر شد درخواســت پروژه اولویت دار از ســمت ناحیه انرژی و سیاالت 
صادر شــود، ولی با توجه به زمان بر بــودن روند انجــام چنین پروژه ای، 
برای رفع موقتی و سریع مشــکل به وجودآمده، تصمیم بر این شد که از 
خازن های SVCهای پست MIS1 که فعال از شبکه خارج است، استفاده 
شــود.رییس پروژه فرآیندهای انرژی و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه 
ابراز داشــت: مطالعات مقدماتی و فعالیت های مربوطه توســط اجرای 
پروژه های انرژی و سیاالت و واحد توزیع برق و دفتر فنی ناحیه انرژی و 
سیاالت آغاز شــد و در ادامه انجام فعالیت های مقدماتی، واحد طراحی 
مهندسی کارخانه نیز انجام مطالعات تکمیلی و نهایی طرح را با همکاری 
واحدهای مذکور دنبال کرد.وی تاکید کــرد: مجموعه فعالیت های مذکور 
منتج به نصب یک مجموعه FCB مناسب و منطبق بر اصول مهندسی در 
پست برق شهید خرازی شرکت فوالد مبارکه شد؛ این فرآیند حدود 3 ماه 
طول کشید و نهایتا حاصل کار، صفر شدن مبلغ جریمه مصرف توان راکتیو 
پست است که حدود 80 میلیارد ریال در ماه بود.عباسی اذعان داشت: کل 
هزینه اجرای طرح اعم از بررسی های مهندسی و هزینه نصب و راه اندازی، 
کمتر از 6 میلیارد ریال بوده؛ راه اندازی سیســتم جدید از ابتدای مهرماه 

انجام شد و تاکنون با موفقیت به فعالیت خود ادامه داده است.

در نشست بررسی کیفی منابع آب شرب شهرستان گلپایگان اعالم شد:

آب شرب گلپایگان سالم و بهداشتی است

با تالش متخصصان داخلی محقق شد؛

 نصب بانك خازنی FCB در فوالد مباركه
 گام مهمی در راستای كاهش هزینه برق

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
  )شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2000001205000036(

امور قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

شركت سهامی آب 
منطقه ای اصفهان

م الف:1234489

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه الیروبی مخزن ســد لتحر)قمصر( را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی ساده و با شرايط و مشخصات 
زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از متقاضیانی كه تمايل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 11,۹43,35۹,000 ریال )یازده میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و ســیصد و پنجاه و نه هزار ریال(. برآورد بر مبنای فهارس واحد پایه آبیاری و زهکشی سال 

1400 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5۹7,167,۹50 ريال )پانصد و نود و هفت میلیون و یکصد و شــصت و هفت هزار و نهصد و پنجاه ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول 

شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی مورخ ۹4/۹/22 می باشد.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جاری- عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه پنج یا باالتر )یک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت 
ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.

محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان کاشان  -  قمصر – سد لتحر و مدت اجراء 4 ماه شمسی است
مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها است.

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ )پیشنهاد( مناقصه:
کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه 
مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دريافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ مناقصه و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. مهلت 
ارسال پاسخ مناقصه از آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد ایران، ده روز با رعایت بند ب ماده 17 آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطالع رسانی مناقصات می 

باشد. تاریخ گشایش پیشنهادها مندرج در سامانه ستاد ایران است.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت آب منطقه ای اصفهان- کدپستی 8164676473 - صندوق پستی3۹1 
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وزیر جنجالی لبنان باالخره تسلیم فشارها شد
وزیر اطالع رسانی لبنان که اظهاراتش در انتقاد از حمله به یمن بهانه ای برای سعودی ها شد، اعالم کرد 
که از سمت خود استعفا می کند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جورج قرداحی بامداد روز جمعه به 
شبکه خبری »ام تی وی« لبنان گفت که لبنان استعفا خواهم کرد.وی افزود: می خواهم با استعفای 
خود، بابی را بگشایم تا شاید حل و فصل بحران بین لبنان و عربستان را تسهیل کند. از روز اول هم گفتم 
که اگر استعفایم مفید باشد برای استفعا آماده ام.برخی رسانه پنجشنبه اعالم کردند که وزیر اطالع 

رسانی برای حل بحران شورای همکاری خلیج فارس با لبنان روز جمعه استعفا می کند.

شبیخون داعش در نینوا
پایگاه خبری شــبکه »زاگرس« به نقل از یکی از افسران  پیشــمرگه گزارش داد که عناصر داعش 
ساعت ۱۹ شامگاه پنجشنبه به وقت محلی تالش کردند به روستای »لهیبان« در شمال عراق حمله 
کنند؛ اما تحرکات آن ها توسط دوربین های حرارتی شناسایی شــد و اهالی منطقه موفق شدند با 
آن ها مقابله و آن ها را ودار به عقب نشــینی کنند.این پایگاه خبری در ادامه اضافه کرد که ســاعت 
۲۱:۴۵ شامگاه پنجشنبه، تروریست های داعشی بار دیگر اقدام به حمله می کنند و این بار روستای 
ُکردنشین »خضرجیجه« را که اغلب ســاکنان آن کشاورز و دامدار هســتند، هدف قرار می دهند. 
طبق این گزارش، تروریست های داعشی به سمت غیرنظامیان این روستا از جمله زنان و کودکان 
تیراندازی می کنند و همزمان نیروهای پیشــمرگه برای مقابله با آن ها وارد عمل می شوند.عناصر 
داعش طی شش روز گذشته چهار حمله به نقاط مختلفی از مناطق شمالی عراق انجام داده اند که 

در پی آن، ۱۷ نفر از  نیروهای پیشمرگه کشته و ۹ نفر دیگر این نیروها مجروح می شوند.

عراق به دنبال خرید پهپاد از ترکیه
منابع بلندپایه نظامی عراق از تصویب طرح خرید پهپادهای بیرقدار ترکیه به مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر 
توسط هیات دولت این کشــور خبر دادند.به نقل از العربی الجدید، منابع بلندپایه نظامی عراق از 
تصویب طرح خرید پهپادهای بیرقدار ترکیه به مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر توسط هیات دولت این کشور 
خبر دادند.العربی الجدید گزارش داد: قرارداد خرید پهپادهای بیرقدار نخستین قرارداد میان عراق 
و ترکیه در زمینه نظامی خواهد بود و تا پیش از این، تسلیحات مورد استفاده توسط نیروهای عراقی 
عمدتا از روســیه، آمریکا و کشورهای اروپای شرقی خریداری می شــد.این منابع نظامی عراق به 
العربی الجدید گفتند: هیات دولت عراق دو هفته پیش برخی تغییرات را در برنامه تسلیح نیروهای 
هوایی کشور،از جمله طرح خرید پهپادهای تولید ترکیه در چارچوب تقویت نیروی هوایی و تامین 

امنیت مناطق بیابانی و کوهستانی به ویژه در مرزهای عراق و سوریه را مورد تصویب قرار داد.

کرزی: 

آمریکا و متحدانش با دولت طالبان کار کنند
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانســتان در گفتگو با بی بی سی جهانی گفت که پیام او به جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا این اســت که بیایند و با دولت طالبان کار کننــد: »جامعه جهانی باید 
کمک کند تا افغانها کشورشان را بسازند و بر زخم هایی که به همه طرفها وارد شده باید مرهم گذاشته 
شود.«اما، کرزی در این گفتگوی اختصاصی گفت »به شــدت مخالف« حمالت هوایی آمریکا در 
افغانستان است: »اگر آنها )آمریکا( در خاک افغانستان هواپیماهایشان را به پرواز در بیاورند یا نیروی 
نظامی در خاک ما بیارند، اشتباه است. ما می خواهیم با آمریکا دوست باشیم. متحد باشیم اما میان 
دوستی و پرواز کردن هواپیمای جنگی در کشور ما تفاوت وجود دارد.«رییس جمهور پیشین افغانستان 
گفت که »از همه افغان هایی که خارج شده اند، می خواهم برگردند و کشور را بسازند، این کشور شماست 

باید متحد باشیم. ما فرزند این خاکیم، ما نباید کشور را ترک کنیم، باید بمانیم و بسازیم اش.«

خبر روز

حاجی دلیگانی: 

طرف مقابل محتاج توافق 
با ایران است

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: غربی هــا محتاج مذاکــره و توافق با 
ایران هستند و نباید در مذاکرات بی جهت به 
آنان امتیاز دهیم.حسینعلی حاجی دلیگانی 
درباره الزاماتی که دولت ســیزدهم باید در 
مذاکرات مــورد توجه قرار دهــد، گفت: در 
حال حاضر غربی ها به مرحله ای رســیده اند 
که آنان محتاج مذاکــره و توافق با جمهوری 
اســالمی ایران هســتند.وی تصریح کرد: 
بنابراین مذاکرات هسته ای باید بر این مبنا 
دنبال شــود که االن غربی ها نیازمند مذاکره 
و توافق با ایران هستند. عالوه بر این، قانون 
مترقی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران باید در مذاکرات 
مورد توجه جدی قرار گیرد.حاجی دلیگانی با 
بیان اینکه بر اساس قانون مذکور، مذاکرات 
باید در چارچــوب منافع ملت ایــران ادامه 
پیدا کند، اظهار داشــت: طبق قانون نباید ما 
بی جهت به طرف مقابل امتیاز دهیم و طرف 
غربی باید شرایط جمهوری اسالمی ایران را 
بپذیرد.عضو هیئت رییســه مجلس شورای 
اســالمی با انتقاد از رویه دولت روحانی در 
برجام، متذکر شد: غربی ها تصور می کردند 
با اســتقرار و نفوذ دادن قشــری غربگرا در 
حاکمیت ایــران می تواننــد امتیازاتی را به 
نفع خودشــان و به ضرر ملت ایران بگیرند، 
اما ملت ایران هوشــیارانه عمل کردند و هم 
مجلس را از غربگرایان و لیبرال ها پاکسازی 
کردنــد و هم دولــت را در اختیار آنــان قرار 
ندادند.نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: در شرایط فعلی 
انسجام خوبی در کشــور برقرار است و باید 
در مذاکرات بیشــترین منافع را برای مردم 
خود تأمیــن کنیم.حاجی دلیگانی بیان کرد: 
مطابق با قانــون اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران باید 
کل تحریم های جمهوری اسالمی ایران لغو 
شــود و مالک ما قانون اســت. هیچیک از 
دولتمردان حق ندارند کــه در مذاکرات پای 

خود را از چارچوب قانون فراتر بگذارند.

بی ابتکاری اروپا در مقابل پیشنهادات راهگشای ایران

بدون آمریکا هرگز!
مقامات اروپایی و ایرانی گفتند، دور کنونی مذاکرات 
غیرمستقیم ایران و ایاالت متحده برای احیای برجام 
که در هفته جاری آغاز شده بود، روز جمعه با نشست رسمی طرف های 

باقی مانده در توافق پایان یافت.
اطالعات رسیده حاکی است که کشورهای غربی حاضر در مذاکرات که 
پیش از شروع دور جدید بر ضرورت پیگیری پیش نویس های اولیه 
در شش دور مذاکره قبلی تاکید داشــتند، هیچ گونه ابتکاری را روی 
میز مذاکرات قرار نداده و عمال باعث ُکند شدن روند مذاکرات شده اند.

اخبار رسیده از وین حاکی از آن است که پس از ارائه پیشنهادات ایران 
در قالب دو ســند رفع تحریم ها و فعالیت های هسته ای، دو کارگروه 
هسته ای و رفع تحریم ها تشــکیل جلســه داده و قرار است پس از 
این جلسات، نشست کمیسیون برجام تشــکیل و درباره ادامه روند 

مذاکرات تصمیم گیری شود.
علی باقری مذاکره کننده ارشد و سرپرست هیئت مذاکره کننده ایرانی 
نیز اعالم کرد؛ ایران در سند ســومی که به طرف های مقابل در برجام 
ارائه می شود درباره مدت راستی آزمایی از رفع تحریم ها، نقطه نظرات 

و پیشنهادهای خود را بیان می کند.
باقری با تاکید بر اینکه رفع تحریم ها گام به گام نیست، افزود: ما سه 
سند داریم و مدت راستی آزمایی از رفع تحریم ها در سند سوم است که 

هنوز تحویل طرف ها نشده است.
ارائه دو ســند رفع تحریم ها و فعالیت های هســته ای به طرف های 
مذاکرات از ســوی هیئت ایرانــی و وعده علــی باقری بــرای ارائه 
ســند ســوم، دلیلی روشــن و متقن بر این مسئله اســت که ایران 
نه تنها بــا اعزام تیم کارشناســی کامــل وارد فرآینــد مذاکرات وین 
شــده بلکه با دســت پر و ارائه ابتکارات راهگشــا همه تمهیدات الزم 
 برای پیگیــری مذاکراتی ســازنده و نتیجه محــور را پیش بینی کرده 

است.
این نکته از آن جهت اهمیــت دارد که ضلع غربــی ۱+۴ به پیروی از 
خواست و اراده واشــینگتن، حتی پیش از آغاز این دور از مذاکرات، 
به دلیل عــدم اراده الزم بــرای حصول توافــق، با تکیه بــر عملیات 
روانی ســنگین تنها بر بــازی »مقصریابــی« متمرکز شــده و تمام 
 تالش خود را به کار بســته تــا تقصیر عدم توافــق احتمالی را متوجه 

ایران سازد.
حال آنکه آمادگی ایران و ارائه راهکارهای روشــن و عملیاتی نشــان 
می دهد که جمهوری اســالمی در فاصله زمانی میان پایان دور قبلی 
مذاکرات در دولت دوازدهم تا زمان آماده شــدن تیم جدید در دولت 

ســیزدهم، فعالیت های جامعی را جهــت آمادگی برای 
حضور در مذاکرات انجام داده اســت. در مقابل؛ اطالعات رســیده به 
»نورنیوز« حاکی اســت که کشــورهای غربی حاضر در مذاکرات که 
پیش از شروع دور جدید بر ضرورت پیگیری پیش نویس های اولیه 
در شش دور مذاکره قبلی تاکید داشــتند، هیچ گونه ابتکاری را روی 
میز مذاکرات قرار نداده و عمال باعث کند شدن روند مذاکرات شده اند.

باید توجه داشت که گرچه ایران از ابتدا اعالم کرده دست یابی به توافق 
خوب را قربانی ســرعت در مذاکــرات نخواهد کرد امــا عدم آمادگی 
طرف های اروپایی عمال باعث کند شدن بی دلیل روند مذاکرات شده 

و مسیر رو به جلوی آن را دچار سکته کرده است.
بر این اساس، به نظر می رسد با توجه به عدم آمادگی طرف های غربی 
برای پیشبرد مذاکره ای حرفه ای، راهگشا و نتیجه محور، باید مطابق 
روال گذشــته در انتظار شــدت گرفتن بازی مقصریابی غربی ها علیه 

ایران باشیم.

اظهارات روز گذشته »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه ایاالت متحده که 
گفته؛ »در آینده بســیار نزدیک می توانیم قضــاوت کنیم که آیا ایران 
واقعًا قصد دارد با حسِن نیت در مذاکرات مشــارکت کند یا خیر« در 
همین راستا قابل ارزیابی است و نشان می هد که متاسفانه سه کشور 
اروپایی همچنان توان ایفای نقش مســتقل از اراده کاخ سفید را در 

مذاکرات ندارند.
در عین حال رویترز خبر داده که گفتگوها هفته آینده از سر گرفته می 
شود. خبرنگار وال استریت ژورنال هم نوشت: احتماال هیأت ها اوایل 

هفته آینده پس از مشورت با پایتخت ها به وین باز می گردند
»الرنــس نورمــن« خبرنــگار روزنامــه آمریکایی »وال اســتریت 
ژورنال« مستقر در وین در رشــته توییتی ضمن بیان این که برگزاری 
کمیســیون مشــترک برجام جمعه و پس از آن بازگشــت هیأ ت ها 
به پایتخت هایشــان تایید شــده، افزود این امیدواری وجود دارد که 

گفت وگوها اوایل هفته آینده )دوشنبه به بعد( ادامه پیدا کند.

اسرائیل:

 ایران هرگز سالح اتمی نخواهد داشت، نه در سال های 
آینده و نه هیچوقت

فارس نوشت: در ادامه لفاظی ها و شــلوغ کاری های مقامات صهیونیست علیه ایران همزمان با 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین، رییس ســازمان موساد نیز درباره برنامه هسته ای ایران صحبت 
کرد.»دیوید بارنیع« رییس سازمان جاسوسی موساد در ادامه لفاظی ها و شلوغ کاریهای مقامات 
رژیم صهیونیســتی همزمان با مذاکرات وین برای رفع تحریمهای ایــران و تالش برای متوقف 
کردن آن مدعی شد که تل آویو هرکاری الزم باشد می کند تا مطمئن شود که ایران هرگز به سالح 

هسته ای دست نخواهد یافت. 
براساس گزارش هاآرتص، بارنیع در مراسمی در مقر این سازمان در بیت المقدس در کنار نفتالی 
بنت نخست وزیر و »اســحاق هرتزوگ« رییس رژیم صهیونیستی گفت: ایران هرگز سالح اتمی 

نخواهد داشت، نه در سالهای آینده و نه هیچوقت.

بلینکن:

لفاظی های ایران جایی برای خوش بینی نمی گذارد!
»آنتونی بلینکن«، وزیر امور خارجه آمریکا بعد از دیدار با همتای روسیه ای خود درباره مذاکرات 
با ایران اظهارنظر کرد.وزیر خارجه آمریکا با اشــاره به مذاکرات جاری در وین برای رفع تحریم ها 

تصریح کرد برای اینکه ایران در گفت وگوها »تعامل معنادار« کند دیر نیست. 
او همچنین با بیان اینکه دیدار خوبی با »سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه داشته مدعی شد 
مسکو با واشنگتن دیدگاه یکسانی در خصوص برنامه هســته ای ایران دارد.بلینکن بدون اشاره 
به اینکه آمریکا ناقض تعهداتش در برجام بوده مدعی شــد: »اقدامات و لفاظی های ایران جای 
چندانی برای خوش بینی ما باقی نمی گذارد.« او در ادامه گفت: »کاری که ایران نمی تواند انجام 
دهد حفظ وضعیت فعلی، یعنی تقویت برنامه هسته ای حین کش دار کردن مذاکرات است.«وزیر 
خارجه آمریکا در ادامــه اظهاراتش تصریح کرد: »ظرف یک یا دو روز آینده متوجه خواهیم شــد 

ایران جدی است یا نه.«

 پیشنهاد حقوقدان بین الملل به مقامات ایران برای
 تودهانی به اسرائیل

در پی درخواست نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیســتی برای توقف مذاکرات برجامی در 
وین، علی نصری حقوقدان بین الملل و کارشناس ارشد سیاســت خارجی پیشنهادی را مطرح 
کرد.رضا نصری در توئیتی نوشت: حال که نخست وزیر اســرائیل در تماس با بلینکن به صراحت 
خواستار توقف مذاکرات وین شده، بهترین واکنش ایران می تواند پذیرش گفت وگوی مستقیم 
با هیأت آمریکایی باشد. مالقات دو هیأت بزرگ ترین لطمه پرستیژی و سیاسی به نخست وزیر 

اسرائیل خواهد بود.
آمریکا:

 از فشار علیه ایران به تحت فشار قرار گرفتن از سمت ایران 
رسیدیم

یک عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا در توئیتی مدعی شــد که ایران دولت بایدن را تحت فشار 
قرار داده است.کالودیا تنی در توییتر نوشــت: ما از تحت فشار قرار دادن ایران در دوران ترامپ به 
تحت فشار قرار گرفتن از سوی ایران در دوران بایدن رسیدیم. نتیجه؟ اینکه ایران بیش از هر زمان 

دیگر به بمب نزدیک شده است.

کافه سیاست

بین الملل

وز عکس ر

مرکل با مقام 
صدراعظمی آلمان 

خداحافظی کرد
آنگال مرکل شامگاه پنجشنبه 
بعد از ۱۶ ســال صدر اعظمی 
آلمان طی مراسمی رسمی در 
محوطه وزارت دفاع آلمان در 
برلین از این مقام خداحافظی 

کرد.

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی ایران 
گفت: فدراسیون روسیه در نامه ای به رییس گمرک 
داغستان تأکید کرده است واردات فلفل از ایران به 
دلیل آنچه نقض مکرر اســتانداردهای بهداشــتی 

عنوان شده است، انجام نشود.
ســیدرضا نورانی به فارس گفت:  فدراسیون روسیه 
نامه ای به رییس گمرک داغســتان نوشته و تأکید 
کرده است واردات فلفل  از ایران به دلیل آنچه نقض 
مکرر استانداردهای بهداشــتی عنوان شده است، 

انجام نشود.
رییس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی ایران 
تصریح کرد: روسیه فلفل وارداتی از ایران را با ادعای  
نداشــتن گواهینامه باقیمانده ســموم کشاورزی، 

مرجوع کرده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ممنوعیت واردات تنها برای 
فلفل است یا سایر محصوالت کشاورزی یا غذایی 
را هم در بر می گیرد؟ گفــت: در این نامه که به زبان 
روسی نوشته شده و به فارسی ترجمه شده است، 
چندان غرض  گویا نیســت اما در بخشی از نامه به 
فلفل اشاره شده است و در بخشی دیگر از نامه ظاهرا 

عنوان محصوالت کشاورزی آمده است.
مشرق در این رابطه نوشــت: با اقدام اخیر روسیه، 
صدها گلخانه دار در ایران بیچاره شده اند. به عنوان 
مثال، بسیاری از گلخانه داران کشور که طی ماه های 
اخیر با توجه به تقاضای بازار روسیه و سفارش تجار 

روسی، اقدام به تولید فلفل دلمه ای کردند.

طبق توافق، قرار بود این محصوالت طی ماه جاری 
به روسیه صادر شــود اما به ناگاه با تصمیم گمرک 
روسیه، واردات محصوالت کشاورزی ایران ممنوع 

شده است.
به گفته تجار ایرانــی، این اقدام احتمــااًل گام آخر 
نخواهد بود و البی صهیونیستی در روسیه از این پس 
اقدامات بیشتری برای محدود کردن تجارت ایران و 

روسیه انجام خواهد داد.

روسیه واردات محصوالت کشاورزی از ایران را ممنوع کرد 

رسانه اصولگرا: کار البی اسرائیل است

اولین جلسه دادگاه متهم به جاسوسی از گانتس برای ایران برگزار شد
»بنی گانتس« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در اولین جلسه دادگاه، اتهام جاسوسی برای افراد مرتبط با ایران را رد کرد.به نوشته وبگاه »اسرائیل 
نشنال نیوز«، این فرد در جلسه استماع دادگاه که به طور آنالین برگزار شد گفت با مأموران منتسب به ایران در ارتباط نبوده بلکه اطالعات خود را به »هکرهایی در 
تلگرام« ارائه کرده است.وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اواخر آبان امسال مدعی شد یک نظافتچی در خانه »بنی گانتس« وزیر جنگ این رژیم به جاسوسی 
برای یک گروه هکری که ادعا می شود مرتبط با ایران است، متهم و بازداشت شده است.سازمان جاسوسی داخلی اسرائیل )شین بت یا شاباک( پنجشنبه ادعا 
کرد این فرد در اوایل ماه میالدی جاری به ظن ارائه اطالعات به یک فرد مرتبط با گروه هکری  Black Shadow )سایه سیاه( بازداشت شد.طبق گزارش رسانه 
صهیونیستی »هاآرتص«، این فرد، یک شهروند صهیونیست به نام »اورن گورن« به ابتکار خود از طریق یک شبکه اجتماعی به فردی مرتبط با این گروه مراجعه 
کرد و با توجه به دسترسی خود به خانه وزیر، به او پیشــنهاد کمک به طرق مختلف داد. شین بت همچنین مدعی شد که گورن امکان نصب بدافزاری را که اجازه 

دسترسی به رایانه گانتس را می دهد، مطرح کرد.
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سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل:

 نوسانات بازار ارز، تاثیری بر قیمت موبایل 
نداشته است

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: نوسانات ارزی در ۲ هفته اخیر تاثیری بر قیمت تلفن 
همراه نگذاشته و در برخی مدل ها شاید کاهش قیمت نیز بوده ایم.محمدرضا عالیان، سخنگوی 
انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره وضعیت بازار تلفن همراه گفت: روند طبیعی ثبت سفارش 
و تخصیص ارز، باعث شده بازار تلفن همراه اشباع شود. همچنین در دسترس بودن تلفن همراه 
در بازار، باعث شده بازار رقابتی شکل بگیرد.این مقام صنفی با بیان اینکه شرکت ها باید در فروش 
خود گردش ایجاد کنند، گفت: گاهی اوقات واردکنندگان تلفن همراه، دستگاه های تلفن را حتی 
بدون سود به فروش می رســانند. اکنون به دلیل اینکه شرکت های واردکننده، کاالهای خود را از 

انبار خارج کرده اند شاهد باالرفتن قیمت نبوده ایم.
وی بیان داشت: در ۲ هفته گذشته، بازار ارز دارای نوســاناتی بوده اما اشباع بودن بازار باعث شد 
این نوسانات روی قیمت تلفن همراه تأثیر نگذارد و در برخی موارد حتی قیمت ها تا ۲ درصد نیز 

کاهش پیدا کند.
عالیان افزود: در تالش هســتیم با برگزاری جلســه با ذی نفعان دولتی، بازار را در همین حالت 
اشباع نگه داریم تا فرآیند تأمین کاال با مشــکل مواجه و دچار اختالل نشود، اگر تقاضا افزایش 
یابد و نتوانیم کاالی مورد نیاز را تأمین کنیم تعادل عرضه و تقاضــا بهم می خورد و دچار افزایش 

قیمت خواهیم شد.

رییس انجمن صنفی ابزارفروشان ساختمان استان اصفهان:

افزایش قیمت ها در بازار ابزار اصفهان
رییس انجمن صنفی ابزارفروشــان ساختمان اســتان اصفهان از افزایش قیمت ها در بازار ابزار 
فروشــان، خبر داد.محمود بدایت رییس انجمن صنفی ابزارفروشان ساختمان استان اصفهان 
گفت: با توجه به رکود اقتصادی در کشــور این صنف هم با مشــکالت زیادی مواجه شده است.

وی افزود: درواقع تغییر قیمت ها همیشــه از ســوی تولیدکننده و کارخانه ها انجام می شــود و 
خرده فروش با توجه به قیمت های خرید خود اقدام به فروش می کند که به طبع با افزایش قیمت 
از سوی تولیدکنندگان و بنکداران افزایش تورمی خواهد یافت.رییس انجمن صنفی ابزارفروشان 
ساختمان استان اصفهان ادامه داد: باال رفتن قیمت دالر رابطه مســتقیمی با افزایش قیمت ها 
دارد.بدایت اضافه کرد: مشــکل بعدی فروشندگان مالیات های باال اســت که بسیاری از افراد با 
توجه به این معضل قادر به فعالیت نیســتند.وی در پایان گفت: شناســه گذاری برای تشخیص 
کاال غیرقاچاق، حمایت از تولیدکنندگان، کم کردن مالیات واحد های صنفی و اصالح واردات کاال 

می تواند این صنف را از بحران های عدیده خارج کند.

خرید سه هزار و 300 تن میوه شب عید در اصفهان
مقدمات خرید میوه شب عید به میزان ســه هزارو ۳۰۰ تن در اصفهان فراهم شد.محسن حاج 
عابدی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در نشست ستاد تنظیم بازار گفت: هم 
اکنون مقدمات خرید میوه شب عید نوروز ۱۴۰۱ به میزان دو هزارو ۳۰۰ تن پرتقال و هزار تن سیب 
درختی از تولیدکنندگان در  استان با برنامه ریزی های الزم برای تحقق آن فراهم شد.محسن حاج 
عابدی افزود: سعی می شود میوه شب عید نوروز هوشمند توزیع شود و متقاضیان میوه شب عید 
می توانند از طریق سامانه اعالم شده با گوشی تلفن همراه برای سفارش میوه اقدام کنند و درب 
منزل میوه را تحویل بگیرند.وی گفت: عالوه بر این می توانند میوه مورد نیاز خود را از مراکز بزرگ 

عرضه میوه و شرکت های تعاونی خریداری کنند.

خبر روز

 استاندار اصفهان بر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی 
با اتریش تاکید کرد

استاندار اصفهان گفت: همکاری و تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی اصفهان و اتریش می تواند زمینه اقدامات 
بزرگ را فراهم کند.سید رضا مرتضوی روز پنجشنبه در دیدار با سفیر اتریش در ایران، گفت: اصفهان خواستگاه 
یک تمدن کهن و آثار آن در اماکن مختلف شهر نمایان است.وی با اشاره به روابط ۵۰۰ ساله ایران و اتریش، 
ادامه داد: در این روابط خوب، چالشی وجود نداشته است و می تواند بنیان خوبی برای تقویت روابط در آینده 
باشد. استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهر صنعتی، علمی، گردشگری و صنایع دستی است، افزود: این 
پیشینه می تواند زمینه تعریف کارهای بزرگ مشترک باشد و از این طریق با برنامه ریزی، تعامالت طرفین 
گسترش یابد.وی با اشاره به حضور موثر رایزن بازرگانی اتریش در این سفر، اظهار کرد:  حضور تجار ۲ کشور 
درکنار همدیگر و استفاده از فرصت هایی که طرف مقابل امکان حمایت و پشتیبانی داشته باشد، زمینه رشد ۲ 
کشور در عرصه های مورد همکاری را فراهم خواهد ساخت و حضور رایزن اتریش می تواند در این زمینه موثر 
باشد.مرتضوی به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی اشاره کرد و افزود: مساله آب و هوا و محیط زیست همانطور 
که در نقاط مختلف جهان حائز اهمیت است در ایران و بویژه اصفهان نیز جایگاه ویژه ای دارد و می تواند از دیگر 
زمینه های تعامل علمی ۲ کشور باشد.وی با اشاره به ابراز تمایل سفیر اتریش درباره همکاری علمی اصفهان 
در زمینه گیاهان دارویی، تصریح کرد: امکان اعالم فراخوان کشور اتریش به دانشگاه های اصفهان، برای تولید 
مقاالت علمی و استفاده از دستاوردهای دانشمندان ایرانی در این زمینه وجود دارد.استاندار اصفهان اضافه 
کرد: اصفهان آماده برگزاری همایش مشترک و حضور دانشمندان اتریشی در این خطه بمنظور تبادل علمی 
بین دانشگاه های اتریش و ایران در زمینه گیاهان دارویی است.وی گفت: مدیریت شهری، صنعت و سایر 
عرصه های کشاورزی می تواند از دیگر زمینه های تعامل و همکاری علمی ۲ کشور باشد.مرتضوی تاکید کرد: 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز می تواند بعنوان میزبان خوبی برای تجار اتریشی بمنظور تعامالت اقتصادی باشد 
زیرا افزایش تبادالت اقتصادی از طریق بخش خصوصی می تواند زمینه ساز پایداری روابط شود.وی با ابراز 
تاسف از کاهش تبادالت اقتصادی در سال های اخیر تاکید کرد: سیاست های اتحادیه اروپا و آمریکا، برغم 
سیاست های مستقل اتریش بر این روابط ضربه وارد کرده است و از همین رو برقراری دیپلماسی عمومی 
بلندمدت می تواند سبب پایداری روابط ایران و اتریش در همه حوزه ها بویژه اقتصاد و فرهنگ باشد.استاندار 
اصفهان اظهار داشت: از سرگیری پروازهای وین به اصفهان، برگزاری هفته گردشگری ایران در وین و برگزاری 

نمایشگاهی در آنجا نیز از دیگر زمینه ها برای اقدامات مشترک باشد. 

یک کارشناس صادرات:

صادرات گیاهان دارویی باید از حالت سنتی خارج شود
مدیر بازرگانی یک شرکت مدیریت صادراتی در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: صادرات 
محصوالت گیاهان دارویی کشور و استان اصفهان باید از حالت ســنتی خارج شود تا ارزآوری از آن 
به دست آید.رامین مصفا افزود: بازار گیاهان دارویی در دنیا در سال های اخیر بسیار رشد کرده است اما 
شرکت های ایرانی همگام با آن نتوانسته اند آن طور که باید از ابزارهای حرفه ای و کسب وکار دیجیتالی 
استفاده کنند و به خوبی وارد این بازار شــوند.وی بابیان اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از شرکت های 
فعال درزمینه گیاهان دارویی در کشورمان وب سایت یا تبلیغات مناسبی ندارند، اظهار داشت: امروزه 
اگر این شرکت ها تبلیغات و معرفی خوبی نداشته باشند نمی توانند وارد بازار بین المللی شوند.مدیر 
بازرگانی شــرکت مجری پایگاه راهبردی و صادرات به کشورهای جنوب شرق آسیا )معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری( تأکید کرد: شناختن بازار و نیازسنجی نیز برای صادرات گیاهان دارویی بسیار 
اهمیت دارد بطوریکه فعاالن این بخش باید بدانند به عنوان مثال محصوالتی مانند زردچوبه، دانه سیاه، 
خار مریم و رز ماری در دنیا متقاضیان زیادی دارند و این محصوالت در کشورمان نیز به وفور وجود دارد 
بنابراین اولویت صادرات می توانند قرار گیرند.مصفا به بسته بندی محصوالت گیاهان دارویی نیز اشاره و 
اضافه کرد: این موضوع در صادرات نقش بسزایی دارد بطوریکه امروزه می بینیم کشوری مانند استرالیا 

با استفاده از تنوع بخشی در طعم و بسته بندی های جذاب در صادرات عسل موفق عمل می کند.

کافه اقتصاد

فرماندار شاهین شهر:اخبار

مسئوالن به حقابه و حق اشتراک کشاورزان اصفهان توجه کنند
فرماندار شاهین شهر گفت: مسئوالن استان اصفهان در حوزه مشکل آب کشاورزان هم به حقابه و هم حق اشتراکی توجه داشته باشند.سید محمدرضا کاظمی 
طبا شامگاه پنجشنبه در شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه با اشــاره به آغاز اجرای طرح سفیران خدمت در این شهرستان اظهار داشت: در قالب این 
طرح مدیران دستگاه های اجرایی به صورت سرزده در ادارات در سطح شهرســتان حضور می یابند و از نزدیک مشکالت مردم را حل خواهند کرد.وی با تاکید بر 
اینکه مسئوالن استان اصفهان در حوزه مشکل آب کشاورزان هم به حقابه و هم حق اشتراکی توجه داشته باشند، افزود: باید حقوق کشاورزان در نظر گرفته شود 
و با برنامه ریزی درست پرداخت شود.فرماندار شاهین شهر و میمه با اشاره به نزدیک شدن به ۹ دی ماه تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی باید برنامه های 

خود را برای این ایام به خوبی اجرا کنند.

بازار تاریخی شهرضا 
 چشم انتظار مرمت 

و بازسازی
بــازار تاریخــی شــهرضا جزو 
ســرمایه های اصلی شهرستان 
شهرضا محســوب می شود که 
مشــارکت بازاریان بــرای دوام 
و پایــداری این آثــار از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و حمایت 
و همکاری دستگاه های ذی ربط 

نیز ضروری است.

عکس روز

استاندار اصفهان مطرح کرد

ضرورت حمایت همه جانبه 
از صنایع فناوری برتر در 

استان اصفهان
استاندار اصفهان گفت: حمایت همه جانبه از 
صنایع فناوری برتر و پیشــرفته )های تک(، 
فناوری های نو و شــرکت های دانش بنیان 
در اصفهان ضروری است.سید رضا مرتضوی 
اســتاندار اصفهان در شــورای برنامه ریزی 
اســتان در محل اســتانداری اصفهان گفت: 
صنایعی که مبتنی بــر فناوری های جدید و 
به روز هستند و آب َبر نیستند باید در استان 
توســعه یابند.وی با تاکید بر توجه بیشــتر 
به اشــتغال زایی ادامــه داد: ورود هر یک از 
این صنایع به اســتان و یا گسترش آن سبب 
تحول اقتصادی، اشتغال زایی و تولید بیشتر 
می شــود و این مهم باید بیــش از قبل مورد 
توجه قرار گیرد.اســتاندار اصفهان با اشاره به 
اهمیت مباحث فرهنگــی اضافه کرد: حامی 
طرح های پاسداشــت یاد و خاطره شــهدا و 
ایثارگری ها هستیم، اما معتقدیم که در این 
ارتباط باید کار درســت و مطلوب انجام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان در این نشســت گفت: 
برنامه ما جلب مشــارکت بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاری در اســتان و جلوگیری از 
سرمایه گریزی است.امیررضا نقش تصریح 
کرد: ۱۳ درصد از موضوع پژوهش در کشــور 
در اصفهان انجام می گیرد که نشانگر ظرفیت 
باالی این خطه در تولید علــم و دانش دارد 
بنابراین می تــوان از آن برای تولید بیشــتر 
اســتفاده کرد.مهدی طغیانی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
شورا با اشاره به چالش کم آبی اظهارداشت: 
شناسنامه دار کردن چاه های مجاز، مشخص 
شــدن میزان برداشــت ها و توقف برداشت 
از چاه های غیر مجاز در اســتان باید بیش از 
قبل جدی گرفته شــود.همچنین مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این 
جلسه گفت: ایجاد پیوست مرتبط با آب برای 
واحد های صنعتــی و مجموعه های تولیدی 

ضروری و الزم است.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفت: 
تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار متقاضی در اســتان برای 
خانه دار شدن در سامانه طرح جهش تولید مسکن 

ثبت نام کرده اند.
علیرضا قاری القرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: پاالیــش و احراز شــرایط ۱۳۰ هزار 
متقاضی مسکن ملی  هنوز شروع نشده است و پس 
از پایان مهلت ثبت نام در ایــن مرحله، وارد مراحل 

پاالیش و مراحل بعدی خواهیم شد.
وی ادامه داد: مهلت ثبت نام در طرح جهش تولید و 
تأمین مسکن که پیش از این تا ۲۸ آبان اعالم شده 

بود، تا ۱۵ آذرماه تمدید شــد و پس از پایان مهلت 
ثبت نام در این مرحله، وارد مراحل پاالیش و مراحل 

بعدی خواهیم شد.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان بابیان اینکه امکان 
ثبت نام برای ۴۳ شهر اســتان اصفهان فراهم شده 
است گفت: با توجه به اینکه زمین دولتی در شهر های 
دیگر وجود نداشــت در این مرحله در ۴۳ شــهر از 

مجموع شهر های استان ثبت نام بازشده است.
وی گفت: پیشــنهادی به وزارت راه و شهرســازی 
ارائه شده که این سامانه برای کل شهر ها باز شود و بر 

اساس آن ها نیازسنجی و تأمین زمین شود.
قاری قرآن گفت: در صورت باز شــدن این سامانه، 
امکان تشخیص مســکن موردنیاز برای کل استان 
اصفهان وجود دارد، اما پیش بینی می شــود در افق 
کلی برای یک دوره چهارســاله باید حدود ۳۰۰ هزار 

واحد مسکونی در استان تولید شود.
وی بابیان اینکه افق ســاالنه این طرح برای استان 
تولید حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد مســکونی اســت 
خاطرنشــان کرد: مجموع موارد ثبــت نامی در این 

طرح، مسکن موردنیاز استان را به ما ارائه می دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: این 
طرح تنها در مورد تولید مســکن در حومه شــهر ها 
نیست بلکه در قسمت های مختلف تعریف می شود 
و بخشی از آن داخل شهر ها و برخی در بافت فرسوده 

احداث خواهد شد.
وی گفت: بر اســاس آمار حدود ۳۰ درصد ثبت نام 
کنندگان در طرح جهش تولید مسکن حائز شرایط 
هســتند و از این تعداد، کمتر از ۲۰ درصد واریز وجه 
کرده و وارد پروســه شــده و به پروژه هــا معرفی 

می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد

ثبت نام بیش از 130 هزار اصفهانی در طرح جهش تولید مسکن

فاطمه واالفرد شوتی چیســت و خودرو های شوتی در 
جاده ها چه می کنند؟ جاده ها پر شده از 
خودرو هایی که مثل برق و باد از کنار دیگر خودرو ها می گذرند و به چشم 
بر هم زدنی در افق محو می شوند. نه از پیچ و خم جاده هراسی دارند و 
نه جریمه نگرانشــان می کند. می تــوان گفت حاال داشــتن و راندن 
خودرو های شوتی به شغل تبدیل شده؛ شغلی که ریشه تولید و اشتغال 
هموطنان را می خشکاند و کاال های قاچاق را مانند خوره به جان محصول 
داخلــی می اندازد.با خــروج تولیدکنندگان خارجی لــوازم خانگی از 
کشورمان و بســتن مرز های رســمی کشــور به روی محصوالتشان، 
تولیدکنندگان ایرانی به تقویت تولید و اشتغالزایی خود امیدوار شدند و 
برای گرفتن بازار با عرضه محصول با کیفیت ترغیب؛ البته اگر دســت 
قاچاقچیان کاال بسته شود و حنایشان برای مردم رنگی نداشته باشد.

برای اصفهان به عنوان قطب تولید لوازم خانگی کشــور  بســتن همه 
پنجره های قاچاق برای حمایت از تولید حیاتی است.

 افزایش اقبال مردم به لوازم خانگی ایرانی
حسین عبدلی نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 

لوازم خانگی استان اصفهان گفت: اصفهان با داشتن کارخانه های بزرگ 
و فعال، از اســتان های موفق در تولید لوازم خانگی است.وی ادامه داد: 
زمانی که واردات لوازم خانگی آزاد بــود، تولیدکنندگان داخلی به لحاظ 
قیمت توان رقابت با آن ها را نداشتند، اما از زمانی که جلوی واردات گرفته 
شد، قیمت ها برای تولید کننده به صرفه و انگیزه تولید بهتر و بیشتر در آن ها 
ایجاد شد.نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم 
خانگی استان اصفهان افزود: با استفاده از این فضا، تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در اصفهان اکنون سوله های بیشتری را در شهرک صنعتی دایر و 
اصفهان را به قطب تولید لوازم خانگی تبدیل کرده اند.عبدلی در خصوص 
اســتقبال مردم از تولیدات داخلی بیان کرد: مردم به دلیل خدماتی که 
کارخانه های داخلی به آنان ارائه می کنند، بــه خرید محصوالت ایرانی 
گرایش پیدا کرده اند، اما فروشندگانی هم هستند که محصوالت خارجی را 
تبلیغ و پیشنهاد می کنند و مردم را از خرید کاالی وطنی منصرف می کنند.

گرانی مواد اولیه عامل قیمت های گزاف لوازم خانگی
وی با اذعان به ناتوانی بســیاری از مردم در خرید لوازم خانگی گفت: 
مواد اولیه گران است و همین امر در قیمت نهایی محصول تاثیر زیادی 

می گذارد.نایب رییــس اتحادیه صنف فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی استان اصفهان ادامه داد: مواد اولیه به دو صورت وارداتی 
و داخلی در دسترس تولید کنندگان قرار می گیرد و محصوالتی که تولید 
آن ها وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی دارد تولیدکننده و مصرف 
کننده را در تنگنای زیادی قرار می دهد.عبدلــی در خصوص نظارت بر 
قیمت ها تصریح کرد: امســال در بازار نوســانات ارزی زیادی را شاهد 
نبودیم، اما گاه به بهانه نرخ ارز، بازار لوازم خانگی با افزایش قیمت مواجه 
می شود و همین موضوع نشانه نبود نظارت موثر بر قیمت هاست؛ البته 
بخشی از افزایش قیمت نیز به دلیل افزایش حق بیمه، دستمزد کارگر و 
اجاره هاست.وی اظهار کرد: اگر فروشنده ای لوازم خانگی ایرانی را گران 
فروخت، مردم می توانند شکایت کنند و اتحادیه هم جلوی گران فروشی 
را می گیرد و متخلف را جریمــه می کند، اما نظارتی بــر کاالی قاچاق 
وجود ندارد.نایب رییس اتحادیه صنف فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی استان اصفهان درباره تمایل مردم به خرید اقالم خارجی 
که ورودشان به کشــور ممنوع شده اســت،گفت: برخی شرکت های 
معروف تا همین اواخر در ایران نمایندگی و کارخانه داشتند و مردم هم 
از محصوالتشــان راضی بودند، اما بعد از ترک کشور به بهانه تحریم ها و 
پس از آن برنامه ما برای ممنوعیت ورود اجناسشــان به کشور، برخی 

سودجویان به قاچاق لوازم خانگی روی آورده اند.

ورود اجناس خارجی با خودرو های شوتی به بازار ایران
عبدلی تصریح کــرد: قاچاقچیان با توجه به اقبــال مردم به برند هایی 
که واردات آن ها ممنوع شــده اســت دامی را پهن و کاالی قاچاق را به 
قیمت دلخواه عرضه می کنند و دستگاه های مسئول هم آنطور که باید و 
شاید نظارتی نمی کنند و به عواقب ورود کاالی قاچاق بی توجه هستند.

وی در ادامه به موضوع خودرو های شــوتی هــم پرداخت و گفت: باید 
اذعان کرد خودرو های شوتی با گذشــت زمان به انسجام و هماهنگی 
خوبی رســیده اند و نقش بســیار مهمی در قاچاق لوازم خانگی دارند؛ 
به این ترتیب قاچاقچیان از تمایل مردم به برخی نشــان های خارجی، 
ســوء اســتفاده می کنند و گاه کالهبرداری هایی هم صورت می گیرد 
و این مردم هستند که متضرر می شــوند.نایب رییس اتحادیه صنف 
فروشــندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی استان اصفهان یادآور شد: 
قاچاقچیان مکان مشــخصی ندارند که اتحادیه روی آن ها نظارت کند 
و بتواند پیگیر مطالبات مردم شــود، کاال های قاچاق هم به هیچ وجه 
تحت اختیار اتحادیه نیست، پس به مردم توصیه می شود از خرید آن ها 
صرفنظر کنند.عبدلی گفت: قاچاقچیان هر روز با ترفند های جدید بکار 
می گیرند، اما اعتماد مردم به کاالی ایرانی در حال افزایش است و اگر 
تولیدکنندگان با بهبود کیفیت محصوالتشان قدردان این اعتماد باشند، 
تولیدات داخلی به آرامی بین مردم جای خود را باز می کند و خودبه خود 
کاال های قاچاق بازار خود را از دســت می دهند.وی به مصرف کنندگان 
لوازم خانگی توصیه کرد: پیش از خرید، با توجه به شناســه و کد بندی 

کاال از اصالت آن مطمئن شوند.

با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، تولیدکنندگان لوازم خانگی در اصفهان سوله های 
بیشتری را در شهرک  صنعتی دایر و اصفهان را به قطب لوازم خانگی تبدیل کرده اند؛

فرصتی که فراهم است
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آبرسانی سیار ۱۶ هزار نفر از اهالی »لردگان« با تانکر

ایران کشوری خشک و نیمه خشک است،  استان چهارمحال و بختیاری 
نیز به عنوان  یکی از استان های این کشور در سال های اخیر دچار تنش 
آبی شده است ،خشکسالی ها و کم بارشــی های سال های اخیر از یک 
سو و ســال ها مدیریت غیر بهینه تأمین و مصرف آب از سوی دیگر این 
استان را با معضل کم آبی و حتی در برخی روســتا ها با نبود آب روبه رو 

کرده است.
مشــکل کمبــود آب در اســتان چهارمحــال و بختیــاری خصوصا در 
شهرســتان لردگان امروزه یکی از معضالتی اســت که مردمان مناطق 
محروم این شهرســتان با آن دســت و پنجه نرم می کننــد،  امروز این 
تنش آبی بــه دلیل عــدم تمهید مســئوالن مربوطه بــرای تامین آب 
 شرب پایدار به مســئله ای دنباله دار تبدیل شــده و هر بار ابعاد تازه ای 
می یابد.آمار و بررسی ها نشــان می دهد 16 هزار نفر از مردم شهرستان 
لردگان آب شربشان از طریق آبرسانی سیار تامین می شود، اما آبی که 
نه کفاف خود مردم را می دهد و نه کفاف دام هایشان، از آنجایی که اکثر 
مردم شهرستان لردگان کشاورز و دام دار هستند مردم عالوه بر تامین آب 
شرب خود در تامین آب برای دام  و کشاورزی خود دچار مشکل هستند.

کاهش بارندگی ها، کاهش ذخایر آبی و مشکالت عدم تخصیص آب به 
کشاورزان از یک طرف و آلودگی و فرونشست زمین های این شهرستان 
از یک سو و فرسودگی خطوط لوله آب از سوی دیگر ، زنگ خطری را برای 

این استان به صدا درآورده است.به گفته مسئوالن شهرستان لردگان نیاز 
است در نحوه مدیریت منابع آبی و همچنین نحوه مصرف آب در استان 

و این شهرستان بازنگری جدی شود.
یوسف حسنی، مدیر شرکت آب و فاضالب  شهرســتان لردگان  اظهار 
داشت: شهرســتان لردگان دارای حدود 38 درصد جمعیت روستایی 
استان اســت و از ســویی دیگر دومین شهر اســتان از لحاظ جمعیت 
می باشد.وی با بیان اینکه عدم بارش و تغییر اقلیم از جمله دالیل اصلی 
خشکسالی اســت، افزود: علت کمبود آب و خشکسالی در شهرستان 
لردگان این است که نوع بارش ها تغییر کرده و بارش برف به باران تبدیل 
شده است ، اما یکی دیگر از دالیل اصلی حفر بی رویه چاه های کشاورزی 
بوده است، عدم مدیریت نامناســب در این مسئله نیز در این امر دخیل 
بوده است.مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان لردگان در ادامه با تاکید 
بر فرسودگی های شدید شبکه های داخلی، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم 
فرسودگی های شدید شــبکه های داخلی را تعویض کنیم و از هدر رفتن 

آب جلوگیری کنیم بسیار موثر است.
حسنی گفت: در شهرستان لردگان 38 روســتا و یک شهر سردشت با 
جمعیتی بالغ بر 16 هزار نفر در حال آب رسانی سیار هستند و حدودا 70 
روستا متاسفانه با تنش جدی آب مواجه هستند، یعنی تامین آب در این 

روستا ها به صورت نوبت بندی است.

اجرای طرح مکمل یاری در چهارمحال و بختیاری
 سید راشد جزایری معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد و رئیس مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه مکمل یاری با قرص آهن و ویتامین D جهت دانش آموزان 
دختر مقطع اول و دوم متوسطه در سراسر استان، نیمه دوم آذرماه 1۴00 اجرا خواهد شد.او افزود: 
بر اساس دستورالعمل کشوری دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، مکمل آهن و ویتامین D جهت 
دانش آموزان دختر توزیع می شود.جزایری اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل تعداد 16 قرص 
آهن )فروس ســولفات( جهت 16 هفته و ویتامین مگادز ۵0 هزار واحدی به صورت ماهانه یک 
عدد جهت مصرف توزیع می گردد.او ادامه داد: این برنامه توســط معاونت بهداشتی با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 1۴00 -1۴01 در سطح استان 

اجرا خواهد شد.

 انجام ۷8۵ فقره بازرسی از مراکز تولید و توزیع 
کاال های اساسی

محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور پیشــگیری 
از تخلفات احتمالی گشت های مشترک انجام و بازرســی از واحد های تولیدی و توزیعی عمده 
فروشی کاال های اساسی و مایحتاج عمومی مردم، در دستور کار قرار گرفت.او افزود: 78۵ فقره 
بازرسی از مراکز تولید و توزیع کاال های اساســی صورت گرفت و متخلفان به پرداخت مبلغ 1۴8 

میلیارد و 7۵۵ میلیون و ۴۴6 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عمرون اضافه کــرد: در آبان ماه امســال با همکاری مراجــع نظارتی از 8۴ واحــد توزیع کاالی 
اساسی بازرسی مشــترک انجام شــد و تعداد 17 پرونده تشــکیل و در مرحله رســیدگی قرار 
گرفت.او خاطر نشــان کرد: فروش و عرضه کاالی تاریخ گذشــته، عدم صدور فاکتور، عدم درج 
 قیمت، کم فروشــی، عرضه خارج از شــبکه و خرید بر خــالف ضوابط از جملــه تخلفات در این

 بازرسی ها است.

هزار نفر در کشور امین موقوفات شدند
محمد علی رمضانی مدیرکل امور امنا و متولیان موقوفات ســازمان اوقــاف و امور خیریه امروز 
پنجشنبه در سفر به شهرکرد با اشاره به اینکه تعیین امین موقوفات با استفاده از ظرفیت قانونی 
ماده ۵ قانون تشــکیالت و اختیارات این سازمان اظهار داشــت: تاکنون هزار نفر به عنوان امین 
موقوفات در کشور حکم امین دریافت کرده اند.او افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای بهره وری 
و احیای موقوفات، توســعه و ترویج فرهنگ وقف و افزایش درآمد موقوفات و هزینه کرد درآمد 
موقوفات بر اساس نیت واقف، با استفاده از ظرفیت های مردمی انجام می شود.رمضانی اضافه 
کرد: امین موقوفات، نیرو هــای مردمی و کمکی ســازمان اوقاف و امور خیریه هســتند که کار 

کارشناسی و شناسایی مشکالت و ظرفیت های وقف را بیرون از اداره انجام می دهند.
او ادامه داد: تعیین امین موقوفات یک ظرفیت اســت که از دهه 60 در قانون به سازمان اوقاف و 
امور خیریه اجازه داده شده اســت که در امور مختلف از ظرفیت امین استفاده کند و این طرح در 
بقاع متبرکه و مساجد اجرایی شــده بود و از )1.۵( یک و نیم سال گذشته در حوزه وقف اجرایی 
شده است.رمضانی گفت: وقف یک ظرفیت مردمی است که واقفان براساس ظرفیت و نیاز منطقه 
وقف را انجام می دهند و برای توسعه این فرهنگ و اســتفاده بهینه از ظرفیت موقوفات از امین 

موقوفات استفاده می شود.
او بر اجرای هر چه ســریعتر این طرح در ســطح تمام موقوفات به خصوص موقوفات اســتان 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد و گفت: در این راستا جلساتی با مدیران استان ها برای اجرای هر 

چه سریعتر این طرح برگزار شده است.

بام ایراناخبار

امام جمعه موقت شهرکرد با تاکید بر اینکه قانون اساسی 
ایران یکی از مترقی ترین قوانین موجود در جهان است، 
گفت: مســائل و چالش های مربوط به آب در کشــور 
باید با عمل بــه قوانین حل و فصل شــود، باید حقایق را 
ببینیم و عدالت و انصاف در توزیع آب مدنظر قرار بگیرد. 
حجت االســالم سیدابوالحســن فاطمی 1۲ آذرماه در 
خطبه های نماز جمعه شهرکرد در خصوص رعایت حدود 
حجاب و پوشش برای آقایان و بانوان در جامعه اسالمی، 
اظهار کرد: شــرع مقدس برای این مسئله حد و حدوی 
را مشخص کرده اســت و مســلمانان باید آن را رعایت 
کنند، حجاب در دین اســالم مورد تاکید بوده، پوشش 
باید مناســب باشــد و در بانوان این حساسیت بیش تر 
از آقایان است. امام جمعه موقت شــهرکرد افزود: اگر 
بخواهیم در بحث پوشش از کشورهای غربی الگو بگیریم، 
خسارت های فراوانی به جامعه اسالمی وارد می شود، زنان 

و مردان باید طبق احکام قرآن و اسالم زندگی خود را پیش 
ببرند و این احکام را در زندگی نصب العین قرار دهند. وی 
با اشــاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسالمی پس 
از تدوین در تاریخ 1۲ آذرماه ســال ۵8 طی یک رفراندوم 
به رای گذاشته شد، بیان کرد: مردم در این تاریخ به پای 
صندوق های رای آمدند و قانون اساســی بعد از تصویب 
اجرا شد، اولین قانون اساسی در زمان مشروطه در ایران 
در چند مرحله تنظیم شده بود. فاطمی با تاکید بر اینکه 
قانون و قانون گذاری یک مقوله بســیار ارزشمند است، 
عنوان کرد: عمل و احترام به قانون نشان دهنده فرهنگ، 
تمدن و فرهیختگی است، انسان ها باید قوانین را محترم 
بشــمارند و به آن احترام بگذارند، اگــر در جامعه ای به 
قوانین احتــرام نگذارند، آن جامعه دچــار هرج و مرج 
می شــود و افراد به جان و مال یکدیگر تجاوز می کنند. 
خطیب موقت نمازجمعه شهرکرد افزود: اسالم نیز همواره 

مومنان را به عمل به قوانین دعوت می کند، متاسفانه در 
برخی جوامع احترام به قانون ضعیف شمرده می شود، اگر 
در تمامی امور مانند تولیدی، خدماتی و ... عمل به قانون 
اولویت باشد، آن امور به نحو احسن انجام خواهد شد. وی 
با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران یکی از مترقی ترین 
قوانین موجود در جهان اســت، تصریح کرد: مســائل و 
چالش های مربوط به آب در کشور باید با عمل به قوانین 
حل و فصل شود، مردم چهارمحال و بختیاری غیورمردانه 
وارد صحنه شــدند و پای منافع ملی و اســتانی در این 
مسئله هستند. فاطمی یادآور شد: مردم به رئیس جمهور 
و اســتاندار جدید چهارمحال و بختیاری اعتماد دارند و 
می خواهند در مســئله آب حقایق در نظر گرفته شــود و 
عدالت و انصاف در توزیع آب مدنظر قرار بگیرد، مردم این 
استان مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری می کنند 

و اجازه نخواهند داد حق آن ها ضایع شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری از ۲0.8 در سال ۹6 به 1۵.۲ درصد 
در سال ۹۹ رســید، اما هنوز نرخ بیکاری این استان نسبت به سایر 
اســتان ها باالتر بوده و طی سال های اخیر ســفره مردم در شهرها و 

روستاها کوچک شده است.
علی شهریارپور 11 آذرماه در شــورای اداری چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه شــیوه بودجه ریزی کنونی نمی تواند کشور را از چالش 
خارج کند، اظهار کرد: هدایت منابع در کشــور باید به ســمت رشــد 
شاخص های اقتصادی باشــد، رویکرد جدید در بودجه ریزی همین 

مسئله است و اختصاص بودجه به زیرساخت ها انجام نمی شود.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحــال و بختیاری با 
تاکید بر اینکه چند مسئله در بهبود شاخص های اقتصادی در استان 
تاثیرگذار اســت، عنوان کرد: تولید ناخالص یکی از این شــاخصه ها 
است که متاسفانه در این بحث در اســتان با معضل مواجه هستیم، 
همچنین سهم استان در تولید سرانه در مقایسه با آمار کشوری حدود 

۵0 درصد کمتر است. وی افزود: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری از 
۲0.8 در سال ۹6 به 1۵.۲ درصد در سال ۹۹ رسید، اما هنوز نرخ بیکاری 
این استان نسبت به سایر استان ها باالتر است، طی سال های اخیر 
سفره مردم در شهرها و روستاها کوچک شده و این مسئله در بهبود 
شاخص ها تاثیر دارد. شــهریارپور با بیان اینکه باید تمرکز بودجه در 
توزیع اعتبارات بر آمایش سرزمین باشد، خاطرنشان کرد: باید اولویت 
بر اجرای پروژه ها در مناطق کم برخوردار باشــد، باید از محل فروش 
اموال مازاد کســری بودجه جبران شــود، هدف برای توسعه استان 
برای تامین منابع 3۵ درصد از محل بهــره وری و 6۵ درصد از محل 
سرمایه گذاری باشد که طبق برآورد اولیه ۹ هزار و ۲00 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه 761 پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد، 
توضیح داد: 11۵ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی باالی 80 درصد، ۲۹1 
پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بین ۵0 تا 80 درصد و 3۵۵ پروژه نیز 

پیشرفت فیزیکی آن ها کمتر از ۵0 درصد است.

 امام جمعه موقت شهرکرد:

چالش های آب در کشور با عمل به قانون حل می شود
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

سفره مردم در سال های اخیر کوچک تر شده است 
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مفاد آراء
9/80  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 10254-1400/08/27 هيات سوم آقای يونس اميری به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 1209756951 صادره سميرم فرزند راخدا در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 222/25 متر مربع از پالک شماره 3950 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 
طبق سند الکترونيکی 140020302025004313 و مالکيت حسين حاجی شفيعی 

سهم ارث از فاطمه بيگم اذان گو مورد ثبت صفحه 531 دفتر 533 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/28 
م الف: 1233537 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

ابالغ رای
9 شــماره دادنامــه : 140009390009499580شــماره پرونــده :  /81
140009920001890429 شــماره بايگانــی شــعبه : 0000207 تاريــخ 
تنظيــم : 1400/8/29 ، دادنامــه : پرونده کالســه 140009920001890429 
شــعبه 2 شــورای حل اختــالف شهرســتان کاشــان تصميم نهايی شــماره 
140009390009499580، خواهان : آقای حســين حســين پور فرزند حســن 
به نشانی اســتان اصفهان – شهرســتان کاشان – شهر کاشــان – خيابان امير 
کبير – خيابان نــواب صفوی – جنب بانک صــادرات – پــالک 23  ، خوانده : 

 آقای مهدی اميدی فرزنــد فيض اله به نشــانی مجهول المکان ، خواســته ها : 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت دادرســی 3- مطالبه خســارت تاخير 
تاديه، رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حســين حسين پور فرزند حسن 
به طرفيت آقای مهــدی اميدی فرزند فيض اله به خواســته مطالبه وجه به ميزان 
72/000/000 ريال موجب يک فقره چک به شــماره 842287 بتاريخ 98/7/25 
عهده بانک قوامين به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخير تاديه با عنايت 
به اصل تجريدی بودن اســناد تجاری و اينکه خوانده دعوی عليرغم ابالغ قانونی 
در جلسه دادرســی حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده و دليلی بر پرداخت 
دين يا ابرا ذمه خود به نحوی از انحــا قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون 
از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازی نيز مبری از انکار و ترديد باقی مانده 
اند فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنايت به گواهــی عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع 
بودن خواهان در  دعوی مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده و نظر به اصل صحت 
و صدور اســناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذيل سند 
و در عين حال نظر به اينکه وجود اصل ســند تجاری فوق االشــعار در يد خواهان 
داللت بر ظهور بر بقا دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشته و 
نظر به قاعده اســتصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتی اعضا محترم شورای 
حل اختالف و مواد 9 و25 و 26 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب سال 
1394 و مــواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 
310 – 311 – 314 تجارت و مواد 194 – 197 -522-519-515-503-198 
ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت 
قابل مطالبه خوانــده را به پرداخت مبلغ 72/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ 1/339/000 ريال بابت خسارات دادرسی ) هزينه های دادرسی و 
ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه وجه سند تجاری مستند دعوی از تاريخ سررسيد چک تا زمان 
وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حين االجرا محاسبه 

و تعيين می شــود در حق خواهان محکوم می نمايد رای صادره غيابی بدوا ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی 
 ظــرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم عمومی دادگســتری کاشــان 
می باشد.م الف: 1232782 منصور احمد گل قاضی شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف کاشان 
رای عدم افراز

9/82 شــماره نامــه: 140085602033003523 - 1400/09/09 نظر باينکه 
آقای رامين فروغی احدی از مالکين مشاعی ششــدانگ يک قطعه زمين معروف 
باغ تقی بشــماره پالک ثبتی 648 فرعی از شــماره 9- اصلی واقع در علياء جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز درخواست افراز سهم مشاعی خود به طرفيت 
خانم کبری حاجی حســينی فرزند رضا را نموده و نماينده ثبت با استعالم از دفتر 
امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور ســند مالکيت معارض نداشته و در وقت 
مقرر شــده در روزنامه اخبار اصفهان به شــماره 911 مورخ 1400/08/15 نقشه 
بردار نقشه افرازی را ترســيم و طی نامه شماره 140085602033003410 مورخ 
1400/09/03 به اداره جهاد کشاورزی نطنز ارســال که آن اداره طی نامه شماره 
1400760/4239 مــورخ 1400/09/07 افــراز ملک را با توجه بــه قانون خرد 
شــدن اراضی زراعی و باغها مقدور ندانســته که نهايتا منجر به صدور رای عدم 
افراز به شــماره 140085602033003504 مــورخ 1400/09/08 گرديده لذا با 
اســتناد به مواد 5 و 6  آئين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب آبان 
 ماه سال 1357 شمســی تصميم به رد درخواســت افراز پالک فوق صادر و مقرر 
می دارد: نظريه مزبور برابر مقررات به طرفين ابالغ گردد لذا اين آگهی بمنزله ابالغ 
واقعی بوده تا چنانچه مشاراليها نسبت به نظريه مزبور اعتراضی دارد، اعتراض خود 
را ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر آگهی مطابق ماده 5 و 6 آيين نامه افراز و فروش 
امالک مشــاع مصوب آذر ماه سال 1357 به دادگســتری شهرستان نطنز تسليم 
نمايد. م الف: 1234210 رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
9/83 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه باغ پالک ثبتی 1011 فرعی از 9 
اصلی واقع در خوانسار جزء بخش 3 حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی  به نام حســين قربانی فرزند عبدا... در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دســتور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يکشــنبه 
مورخ 1400/10/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در اين آگهــی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد.  
تاريخ انتشار: 1400/09/13 

م الف: 1232804 امير حسين مومنی رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

9/84 چون تحديد حدود ششدانگ سراچين تحتانی و پله وصل به آن پالک ثبتی 
1 فرعی از 808 اصلی واقع در خوانسار جزء بخش 2 حوزه ثبتی خوانسار که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی  به نام کوکب مهری و غيره فرزند حسن در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک مرقوم در 
روز  شنبه مورخ 1400/10/04 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز پذيرفته

 خواهد شد.  
تاريخ انتشار: 1400/09/13 

م الف: 1233076 امير حسين مومنی رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار

 نحوه واگذاری کشتارگاه 
 صنعتی جونقان تا یک ماه
 دیگر مشخص می شود

احمدرضــا بهرامی رئیــس کل دادگســتری و رئیس 
شورای حفظ حقوق بیت المال چهارمحال و بختیاری 
در این جلسه با بیان اینکه واگذاری کشتارگاه جونقان 
به بخش خصوصی طبــق رأی دادگاه ابطال و در حال 
حاضر معاونت پشتیبانی امور دام متولی این کشتارگاه 
اســت اظهار داشــت: با توجه به اعالم رسمی شرکت 
پشــتیبانی امور دام کشــور مبنی بر ســلب مسئولیت 
سازمان خصوصی سازی از مدیریت کشتارگاه صنعتی 
جونقان و بازگشت امورات و فعالیت های این کشتارگاه 
بــه روال ســابق، الزم اســت مســئوالن ادارات جهاد 
کشاورزی و پشتیانی امور دام استان ضمن هماهنگی 
با مقامات مسئول در تهران، ظرف یکماه اقدامات الزم را 
در خصوص اخذ تأمین دلیل و صورت برداری از اموال و 
دارائی های کشتارگاه انجام و صورت جلسات مربوطه را 
با حضور نمایندگان نیروی انتظامی و اداره کل بازرسی 

استان تهیه کنند.
او افزود: همچنین اســتانداری و دستگاه های نظارتی 
نیز می بایســت برای حفاظت از تجهیــزات و امکانات 
موجود در این کشــتارگاه با اداره پشــتیبانی امور دام 

همکاری های الزم را به عمل آورند.
بهرامی اضافه کرد: به جهت ادامه فعالیت کشــتارگاه 
و ایجــاد ســازوکار های الزم برای پرداخــت به موقع 
حقوق و دســتمزد کارکنان کشــتارگاه، اســتانداری و 
اداره کل بازرســی اســتان باید مکاتبات و رایزنی های 
 مربوطه را بــا معاونــت پشــتیبانی امور دام کشــور

 انجام دهند.
او با تأکید بر تعیین مهلت یک ماهه جهت مشــخص 
شدن وضعیت واگذاری کشــتارگاه ابراز کرد: تا اوایل 
ماه آینده باید مقدمات تعیین مدیریت برای کشتارگاه 

انجام پذیرد.
بهرامی در پایان خاطرنشــان کرد: بــه منظور انعکاس 
دغدغه های مسئوالن اســتان جهت تسریع در تعیین 
تکلیف کشــتارگاه صنعتی جونقــان مراتب به محضر 

ریاست محترم قوه قضاییه ارسال خواهد شد.



شنبه 13 آذر 1400 / 28 ربیع الثانی 1443 / 04 دسامبر 2021 / شماره 3410
رییس کل دادگستری استان اصفهان خواستار شد؛

تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مواد مخدر در استان اصفهان
در جلسه مشترک با معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تعیین 
تکلیف خودرو های توقیفی در پرونده های مواد مخدر در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت.

حجت االسالم جعفری رییس کل دادگســتری استان پیرو این جلســه از رؤسا و دادستان های 
حوزه های قضایی استان، زندان و شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواست به قید 
فوریت در خصوص تعیین تکلیف خودرو های توقیف یا ضبط شده مواد مخدر در سطح استان اقدام 
کنند.وی همچنین این مهم را از مصادیق حقوق عامه دانست و از قضات محاکم رسیدگی کننده به 
پرونده های با موضوع مواد مخدر خواســت با توجه به اینکه برخی از این خودرو ها احتمااًل وسیله 
امرار معاش افرادی می باشد، در اتخاذ تصمیم قضایی خود توجه الزم در این خصوص معمول گردد.

 
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

اجرای 12 ُجنگ شادی برای کودکان بیمار در اصفهان
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان از اجرای ۱۲ ُجنگ شادی در بیمارستان امام 
حسین تا پایان سال خبر داد.حجت االسالم حامد اهتمام معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان با بیان اینکه شادمانی معنوی، امید و اعتماد برای انسان به همراه می آورد، گفت: 
اسالم شادی عبث را تأیید نمی کند، بلکه شادی سازنده که در جهت اهداف الهی باشد را می پذیرد 
و شادکامی می تواند انسان را برای ادامه زندگی امیدوارتر کند؛ شادمانی از هیجانات بنیادی انسان 
است که نقش مؤثر و تعیین کننده ای در تأمین سالمت فرد به همراه دارد.معاون فرهنگی تبلیغی 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان بیان کرد: به منظور هماهنگی و تبادل نظر برای برگزاری برنامه های 
شاد معنوی برای کودکان بستری در بیمارستان امام حسین با رییس این بیمارستان تبادل نظر 
انجام شد. وی گفت: در این جلسه نسبت به تأمین سالمت معنوی و روحی کودکان بیماران تاکید 
و توافق شد که تا پایان امسال حداقل ۱۲ جلســه اجرای جنگ شاد معنوی از طریق اعزام مبلغان 

تخصصی کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در این بیمارستان انجام شود.
 

دبیر همایش تجلیل از جهادگران استان اصفهان خبر داد:

شناسایی ۶00 گروه جهادی در استان اصفهان
دبیر همایش تجلیل و تکریم از خدمتگزاران و جهادگران استان اصفهان در همایش تجلیل و تکریم از 
خدمتگزاران و جهادگران استان اصفهان که  روز پنج شنبه در حرم زینبیه اصفهان برگزار شد، اظهارکرد: 
با شــروع همه گیری کرونا و با فرمایش رهبر معظم انقالب، گروه های جهادی وارد عرصه فعالیت 
شدند و خدمات گسترده ای به هم وطنانمان ارائه کردند.محسن جعفری با اشاره به اینکه از اواخر 
سال ۹۹ طرح شناسایی گروه های جهادی آغاز شــد، گفت: در پایش اولیه ۶۰۰ گروه جهادی را در 
استان اصفهان شناسایی کردیم که حدود ۳۵ هزار نفر را ساماندهی کرده بودند.جعفری با اشاره به 
طراحی سایت و دعوت از گروه های جهادی برای وارد کردن مشخصات خود در این سایت و تکمیل 
بانک اطالعاتی، افزود: بعد از این نزدیک به ۸۰ گروه جهادی که وقت و انرژی بیشتری صرف کرده 
بودند دعوت شدند و با آنها جلساتی داشتیم. بعد از آن ارتباط خوب و دوسویه ای میان گروه های 
جهادی شــکل گرفت.دبیر همایش تجلیل و تکریم از خدمتگزاران و جهادگران استان خاطرنشان 
کرد: با فروکش کردن موج کرونا، برگــزاری این همایش برنامه ریزی شــد و نزدیک به ۸۰ گروه 
جهادی در استان دعوت شدند که از آنها تجلیل خواهد شــد.وی با اشاره به اینکه برخی گروه های 
جهادی در چندین عرصه فعالیت دارند، تصریح کرد: سالمت، معیشت، فرهنگ و آموزش، خدمات و 
تسهیلگری، اشتغال و جهیزیه ازجمله عرصه های فعالیت گروه های جهادی است.جعفری فعالیت 
گروه های جهادی را ظرفیت بزرگی در استان دانســت و گفت: کرونا تمام می شود اما حیف است 

این ظرفیت که با فرمایش رهبر انقالب شکل گرفت متوقف شود.

 تاثیری که کرونا برجای گذاشت؛

ترک تحصیل ۱۷۰۰ دانش آموز استان اصفهان

 محمد اعتدادی مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان شــامگاه 
چهارشنبه در جلسه بررسی مشکالت آموزش و پرورش اردستان گفت: 
با توجه به اهمیتی که به آموزش و پرورش وجود دارد از شورای آموزش 
و پرورش اردستان و زواره و تعاملی که باید بین آموزش و پرورش وجود 
داشته باشد بازدیدی به عمل آمد که از بخشــداران خواستیم ویژه این 
تعامل با قدرت و قوت پیگیری شود و در این مدت مسئولیت اینجانب 
فرماندار اردستان از آن دسته فرماندارانی بوده که مسائل آموزش و پرورش 
را شخصا حضوری یا تلفنی پیگیری کرده اســت.وی افزود: با توجه به 
پیگیری های فرماندار اردستان در خصوص تجهیز بعضی از هنرستان های 
شهرستان اردستان در آینده نزدیکی تجهیزات خوبی به این هنرستان ها 
اختصاص خواهد یافت و پیگیری های زیادی هم از طریق مســئوالن 
ارشد شهرستان اردستان در خصوص وضعیت هنرستان ها داشته ایم که 
اعتباری برای خرید تجهیزات هنرستان های شهرستان ها در نظر گرفته 

شده که سهمیه ای را برای شهرستان اردستان در نظر خواهیم گرفت.
مدیر کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان همچنیــن در خصوص 
بازگشایی مدارس هم گفت: با توجه به ابالغ ستاد ملی کرونا که به سراسر 
کشور ابالغ داشــته اند مقرر شــده تا دانش آموزان بتوانند در مدارس به 
صورت حضوری شرکت داشته باشند و صرفا فقط از طریق فضای مجازی 

نیست و با توافق رییس مدرســه و شــورای آموزش و پرورش حضور 
دانش آموزان را در قالب گروه ها و روز های مختلف هماهنگی می کنند و 

به اطالع دانش آموزان و خانواده های آنان می رسانند.
وی ابراز داشــت: بعضی از شهرســتان ها که وضعیتشــان در خصوص 
کرونا بهبود یافته حدود ۹۰ درصد دانش آمــوزان به صورت حضوری در 
کالس های درس شرکت دارند، اما در شهرستان های بزرگ این شرایط 
به صورت گروه بندی و نظر شورای مدرسه خواهد بود و دستورالعمل های 
بهداشتی که از مرکز بهداشت به ما ابالغ شده به تمامی مدارس ابالغ شده 
و دستورالعمل جامعی است و تقاضا داریم تا شورای آموزش و پرورش 
و اعضای شورای مدرسه این دستورالعمل ها را به دقت مطالعه کنند و با 
اجرای آن نگرانی برای خانواده ها نباشد و این توصیه را به مدیران داریم.

اعتدادی با بیان اینکه موضوع واکسیناســیون دانش آموزان در استان 
اصفهان پیگیری می شود، افزود: ۸۵ درصد دانش آموزان متوسطه استان 
اصفهان واکسن را تزریق کرده اند و درصدی هم به بهانه های مختلف موفق 
به تزریق واکسن نشــده اند که توصیه می کنیم در اولین فرصت این کار 
انجام شود و واکسن زده شود و یک اتفاق خوب که در حال شکل گیری 
است، طرح شــهدای سالمت علوم پزشــکی اصفهان با همکاری سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســت و آنچه که برعهده آموزش و پرورش است 

اینکه واحد های ســیار در کنار مدارس قرار می گیرد و دانش آموزانی که 
واکسن تزریق نکرده اند با هماهنگی اولیای دانش آموزان در محل مدرسه 
واکسن تزریق می شود و فقط تزریق واکسن به دانش آموزان باالی ۱۲ 
سال به ما ابالغ شده اســت.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: کال فضای مجازی تاثیر خوبی را بر روی دانش آموزان نداشته 
و ما از نظر افت تحصیلی و کیفیت آن قطعا نسبت به سنوات گذشته دچار 
اختالل شده ایم و مشکالتی را در این زمینه داریم و موضوع سالمت روان 
دانش آموزان هم یک موضوع دیگر است که تعداد ی از دانش آموزان در 
حوزه ســالمت روان با مشکل روبرو شــده ند چراکه دانش آموزی را که 
ساعات زیادی را در منزل می گذراند و در اجتماع نیست، برایش مشکالتی 
را ایجاد کرده است.وی تاکید کرد: ترک تحصیل هم موضوع دیگری است 
که نگرانی خانواده ها را در بر خواهد داشــت و باید امکانات زیر ساخت 
دانش آموزان را فراهم کنیم و شاید به جهت نداشتن امکانات برای فضای 
مجازی خیلی از دانش آموزان ترک تحصیل کرده اند که این موضوع باید 
پیگیری شود و کرونا تاثیر خود را در آموزش و پرورش گذاشته است و در 
یک آمار اسمی مشخص شده که نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ نفر دانش آموز 
ترک تحصیل کرده اند که در حال شناسایی هستیم که در صدد هستیم تا 

آن ها را به تحصیل برگردانیم.

بعضی از شهرستان ها که وضعیتشان در خصوص کرونا 
بهبود یافته حدود ۹۰ درصد دانش آموزان به صورت 

حضوری در کالس های درس شرکت دارند

خبرخوان جامعه

بازدید استاندار 
اصفهان از 

شیرخوارگاه 
حضرت نرجس

سیدرضا مرتضوی، استاندار 
اصفهــان از شــیرخوارگاه 
حضــرت نرجــس اصفهان 
بازدیــد و از کارکنان این مرکز 

تقدیر کرد.

دستگیری فروشنده تلگرامی مکمل های ورزشی تقلبی
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فردی که در تلگرام اقدام به فروش مکمل های ورزشی 
می کرد شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی رییس پلیس فتای استان 
اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه با مشــاهده و خرید مکمل های 
ورزشی از طریق تلگرام و مواجهه با عوارض جانبی زیاد پس از مصرف آن داروها، بررسی موضوع 
در دســتور کار این پلیس قرار گرفت.وی افزود: با بررســی های انجام شــده توسط کارشناسان 
مشخص شــد دارو های خریداری شده توســط شــاکی عالوه بر اینکه تاثیر مثبتی ندارد تقلبی 
بوده و عوارض زیادی بــرای مصرف کننــدگان دارد.رییس پلیس فتای اصفهــان عنوان کرد: با 
انجام اقدامات فنی توســط کارشناســان پلیس فتا متهم که منزل خود را محل فروش و توزیع 
انواع دارو های تقلبی کرده بود شناسایی و دســتگیر شد.سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه 
کرد: پلیس با افرادی که سالمت شهروندان را به مخاطره می اندازند با قاطعیت برخورد می کند، 
همچنین شهروندان به تبلیغات فروش دارو و تجهیزات پزشــکی در سایت های اینترنتی توجه 
نکنند زیرا بررسی ها نشان می دهد، اینگونه وب سایت ها اقدام به فروش تجهیزات تقلبی پزشکی 

و دارویی غیر مجاز و کالهبرداری از شهروندان می کنند.
 

دستگیری زن رمال درکاشان
ماموران پلیس آگاهی شهرســتان كاشــان زن جوان رمــال و فالگیری را که اقــدام به رمالی و 
دعانویسی برای افراد ســاده لوح و همچنین کالهبرداری ۵۵۰ میلیون ریالی از شهروندان کرده 

بود دستگیر کردند. 
  سرهنگ »حسین بساطی« فرمانده انتظامی شهرستان كاشان بیان داشت: با توجه به شکایت 
تعدادی از شهروندان ، مبنی بر اینکه یک زن ، از طریق فضای حقیقی و مجازی به بهانه رمالی و 
رفع مشکالت زندگی اقدام به کالهبرداری ۵۵۰ میلیون ریالی از آنها کرده بررسی موضوع در دستور 
کار قرار گرفت.وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی های الزم، تحقیقات خود 
را در محل زندگی این فرد آغاز کرده و متوجه شدند که او با استفاده از ساده لوحی برخی از افراد 
اقدام به رواج خرافه گرایی، رمالی و فال گیری کرده و از این طریق برای خود کســب درآمد می 
کند. سرهنگ بساطی ضمن اشاره به دستگیری متهمه و انتقال وی به اداره پلیس گفت: متهمه 
در بازجویی های انجام شــده به کالهبرداری ۵۵۰ میلیون ریالی از شــهروندان و همچنین اخذ 
درآمد از طریق رمالی و فالگیری از طریق فریب شــهروندان به بهانه های رفع بیماری، گرفتاری، 
مشــکالت خانوادگی و ... اعتراف کرد.فرمانده انتظامی شهرستان كاشــان در پایان خاطرنشان 
کرد: شــهروندان به این نکته توجه داشــته باشــند که افراد رمال و فالگیر هیچ کمکی برای رفع 
مشــکالت، بیماری ها و گرفتاری های خانواده ها نکرده و هدف آنها کسب درآمد از طریق فریب 

شهروندان است.
 

 دستگیری عامالن برهم زننده نظم و امنیت در
 »آران و بیدگل«

فرمانده انتظامی شهرستان »آران وبیدگل« از اجرای طرح عملیاتی »ذوالفقار« و دستگیری ۵ نفر 
از عامالن برهم زننده نظم و امنیت عمومی خبر داد. سرهنگ »علی اصغر محمدی« بیان داشت: 
در نتیجه  اجرای طرح عملیاتی ذوالفقار  ۵ نفر از عامالن برهم زننده نظم و امنیت عمومی دستگیر 
شــدند.وی ادامه داد: این افراد اقدام به قدرت نمایی، ترویج خشــونت  و ایجاد رعب و وحشت 
بین شهروندان می کردند .سرهنگ محمدی خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و 
متهمان برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
آران و بیدگل در پایان خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی با تمام توان در مقابل هنجارشــکنان و 

مخلین نظم و امنیت می ایستد و اجازه هیچ گونه اقدامی به این دسته از افراد را نخواهد داد .

وز عکس ر

خبر روزناجا

استاندار اصفهان:

بسیجی باید به مسائل 
جامعه و دانشگاه ورود کند

استاندار اصفهان گفت: دانشجوی بسیجی 
باید به مسائل مهم دانشگاه و جامعه ورود 

کند تا بتواند به حل مشکالت کمک کند.
 سید رضا مرتضوی اســتاندار اصفهان در 
اختتامیــه اولین جشــنواره دانشــجویی 
مالک اشــتر ضمن زنده نگه داشــتن یاد 
و خاطره شــهدا گفت: با صدا زدن شــهدا 
و دعوت آن ها در جلســه فضــای ویژه ای 
جلســات ما را فرا می گیرد.وی با اشاره به 
نقش دانشجویان به عنوان افسران جنگ 
نرم افزود: وقتی به این فکــر کنیم که قله 
بسیج کجاست و بســیجی را به چه فردی 
می توان اطالق کرد آدم شــرمنده می شود 
که ما شــاید نتوانیم خاک پای بسیجیان 

باشیم.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: اگر بخواهیم 
نقش خود را در این پهنه بشناسیم با نگاه 
قرآن به امیرالمومنیــن )ع( این موضوع 
فرق می کند، اگر مــا امیرالمومنین )ع( را 
سر مشق خود قرار دهیم تعریف مجددی 
باید از بســیج داشــته باشــیم، بسیج در 
تاریخ نقش داشته و در هر جای تاریخ این 

موضوع تبلور داشته است.
وی اضافه کــرد: هر شــخصی بخواهد راه 
درســت را پی بگیرد باید راه امیرالمومنین 
)ع( که همان راه بســیج است را پی بگیرد 
من هر شخص جای متفاوتی در این مسیر 
دارد و باید هــر فرد خــود را جانمایی کند 
که ببیند در چه جایگاهی اســت.مرتضوی 
تاکید کــرد: در واقع غالب بســیج باید به 
عنوان تفکر شــکل بگیرد تا تبلور آن انجام 
شود، باید ببینیم کجا در دانشگاه با این امر 
فاصله داریــم و در بحث آموزش و وظایف 
خود چقدر به این موضوع نزدیک شــدیم.

وی ابراز داشت: بسیج در همه امور دانشگاه 
و جامعه باید حضور داشــته باشــد و این 
اتمسفر بسیج است که می تواند روشنگر راه 
باشد و نشانگر راه درست است تا بتوانیم به 

آیات قرآن کریم نزدیک شویم.

در سالجاری؛

جمعیت هالل احمر شهرستان نایین سه میلیارد ریال به نیازمندان کمک کرد
 رییس جمعیت هالل احمر شهرستان نایین گفت: این نهاد در سالجاری سه میلیارد ریال کمک بین سه هزار و ۵۰۰ تن از نیازمندان این خطه کویری توزیع کرده است.محمد 
زمانی افزود: این کمک ها در قالب طرح ملی فرشتگان رحمت و مواسات مؤمنانه، توزیع غذای گرم نذری ، طرح ملی همای رحمت ، یاری رسانی به بیماران کرونایی شامل 
توزیع بسته های حمایتی، معیشتی و کمک هزینه دارو و درمان بین افراد کم بضاعت نایین توزیع شده است.وی ادامه داد: جمعیت هالل احمر شهرستان نایین با دارا بودن 
بیش از ۳۰۰ مددجو از سال ۹۸ فعالیت خود را در زمینه پرداخت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران صعب العالج آغاز کرد که تاکنون بیش از ۹۸میلیون تومان در این زمینه 
پرداخت شده است.رییس جمعیت هالل احمر نایین با اشاره به کمک خیرانه منظور تجهیز بانک امانات شهرستان گفت: با مشارکت خیران داوطلب از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از ۴۷ میلیون تومان اقالم طبی شامل  تخت بستری، تشک مواج، ویلچر، واکر کپسول اکسیژن و مانومتر ودستگاه اکسیژن ساز به بانک امانات اهدا شده است. زمانی 
افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا طرح غربالگری، پایش و تب سنجی با تشدید نظارت به ۴۳ هزار نفر مسافر عبوری با همکاری ۳۰نفر از امدادگران هالل احمر اجرا شد.

عضو کمیته درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان 
گفت: بیش از ۶۰ درصد معلوالن استان زیر پوشش این 
نهاد هستند اما محدودیت های این قشر ایجاب می کند 
به این گروه توجه و خدمات بیشتری ارائه شود.زهره 
سلیمانی افزود: بیش از ۶۰ درصد معلوالن و ۸۰ درصد 
از کار افتادگان اســتان اصفهان داری دفترچه تامین 
اجتماعی هستند و بقیه آن ها از سایر سازمان های بیمه 
گرخدمات درمانی دریافت می کنند.وی افزود: بنا به 
آمار نیمه رسمی  نزدیک به  ۶۰۰  هزار نفر معلول ذهنی، 
جسمی، حرکتی، نابینا، ناشنوا و روانی مزمن در استان 

اصفهان وجود دارد که بیشــتر آن ها بیمه شده تامین 
اجتماعی هستند  ســلیمانی ادامه داد: معلوالن افراد 
کم توانی هستند که به علت های مادرزادی، تصادفات، 
حوادث ناشی از کار و یا حوادث طبیعی و غیر طبیعی 
داری نقص ذهنی و یا جسمی هستند و سازمان تامین 
اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر سالمت 
در کشور و استان در کنار سازمان بهزیستی نقش مهم 
در تامین خدمــات درمانی آنــان دارد.وی تاکید کرد: 
افزایش سن  جمعیت و افزایش سن بیمه شدگان که 
معلولیت از پیامدهای آن است، لزوم توجه ویژه به امور 
درمانی معلوالن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
را دو چندان کرده اســت.عضو کمیته درمان سازمان 
تأمین اجتماعی اصفهان  تصریح کرد: در ســال های 
اخیر، تعداد زیادی از مراکز ارائه خدمات توانبخشی، 

کار درمانی، فیزیوتراپی و شــنوایی سنجی استان با 
سازمان تامین اجتماعی قرارداد منعقد کردند ولی با 
توجه به افزایش تعرفه ها، افزایش سهم بیمه در ارائه 
»فرانشــیز« این خدمات از مطالبات معلوالن است.

سلیمانی افزود: بیشتر معلوالن و خانواده آنان از نظر 
مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، به همین دلیل 
نهادهای بیمه گر در کنار سازمان بهزیستی باید به این 
قشر توجه ویژه کنند.عضو کمیته درمان مدیریت درمان 
سازمان تأمین اجتماعی اصفهان گفت: معلوالن و از 
کارافتادگان در صورت نیاز به عمل های جراحی ، امکان 
پرداخت هزینه های بیمارستان های بخش خصوصی 
را ندارند، بنابراین درخواست می شود، بیمارستان های 
تامین اجتماعــی  این افراد را در اولویت اســتفاده از 

خدمات عمل های جراحی قرار دهند.

عضو کمیته درمان تأمین اجتماعی استان:

خدمات ارائه شده به معلوالن زیر پوشش تامین اجتماعی در 
اصفهان کافی نیست
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یک مقصد عجیب در انتظار پدیده پاری سن ژرمن
ژاوی سیمونز یکی از بهترین های الماســیا بود اما در نهایت حاضر به تمدید قرارداد با بارسا نشد و 
تابستان 2019 با قراردادی تا 2022 به جمع پاریسی ها پیوست. او در تمرینات پیش فصل پی اس 

جی حاضر بــود و در دوران توخل دو بار 
هم در فهرســت 21 نفره قرار گرفت ولی 
فرصت بازی پیدا نکــرد.ژاوی با آمدن 
مائوریســیو پوچتینو اما شانس حضور 
در ترکیب پی اس جــی را پیدا کرد و نام 
او در فهرست تیم بزرگساالن باشگاه در 
فصل جاری نیز ثبت شــده ولی باشگاه 
پاریســی هنوز به وی پیشــنهاد تمدید 
نداده و دستمزد او نیز در سطح بازیکنان 
حرفه ای نیســت. اتفاقاتی که دست به 

دست هم داده اند تا شایعات بازگشت او به بارسلونا مطرح شود اما به نظر می رسد این مساله فعال 
منتفی شده باشد.سیمونز که مدیریت برنامه هایش بر عهده مینو رایوالی معروف است، از گالسکو 
رنجرز قهرمان فصل گذشته لیگ اسکاتلند پیشنهاد دریافت کرده است و جیوانی فن برونکهورست 
سرمربی هلندی جدید آبی ها، خواهان جذب او شده اســت. او که جانشین استیون جرارد شده، 
ســیمونز را مهره ای مفید برای پروژه اش در رنجرز می داند و توصیه کرده است که همین زمستان 
باشگاه پیشنهادی برای این بازیکن به پی اس جی ارائه دهد. تماس ها با رایوال نیز برقرار شده و وعده 
داده اند که سیمونز بازیکنی ثابت و مهم در ایده های مربی هلندی خواهد بود.یک ماه دیگر پنجره 
نقل و انتقاالت زمستانی باز خواهد شد و ژاوی منتظر بازگشت به بارسلوناست ولی اگر پیشنهادی 

نرسد، گزینه رنجرز را به شکل جدی بررسی خواهد کرد.

رانگنیک این دو مهاجم را برای منچستر می خواهد
سرمربی آلمانی جدید شیاطین سرخ برای تقویت خط حمله این تیم روی دو مهاجم بزرگ تمرکز 
کرده است.منچستریونایتد روز دوشــنبه اعالم کرد که رالف رانگنیک تا پایان فصل به عنوان مربی 
موقت هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت و پس از آن حداقل دو سال در سمت مشاور در این 
باشگاه می ماند.بر اساس اعالم این باشگاه، مجوز کار این مربی 63 ساله هنوز صادر نشده است. 
اگر این مجوز به موقع صادر شود، رانگنیک می تواند برای اولین بار در دیدار برابر آرسنال روی نیمکت 
تیم جدیدش حضور داشته باشد.رانگنیک مربی بزرگ و قابل احترامی در فوتبال آلمان محسوب 
می شود و برای مثال الیپزیش را از دست چهارم توانست به بوندسلیگا برساند و این تیم در فصول 
گذشته از مدعیان قهرمانی محسوب می شده است. انتظار می رود او بتواند یونایتد را از بحران کنونی 
خارج کرده و به جمع مدعیان کسب سهمیه و شــاید قهرمانی برگرداند، هرچند شانس قهرمانی را 
تقریبا باید از دست رفته دانست. گفته می شود سرمربی جدید یونایتد تقویت تیم برای خط حمله را 
مد نظر قرار داده است و برای این مهم روی تیمو ورنر ستاره چلسی و ارلینگ هالند نروژی نظر مثبت 
دارد.ورنر در الیپزیش ســابقه کار زیر نظر رانگنیک را دارد و در فصل آخر حضورش در این باشــگاه 
توانسته بود 34 گل به ثمر برساند. همچینن رانگنیک خود باعث انتقال هالند به سالزبورگ و سپس 
شهرت جهانی او شــد. هالند در دوران حضور رانگنیک در این باشگاه اتریشی توانست در 22 بازی 
زننده 28 گل باشد. انتقال این دو بازیکن در زمستان بسیار دشوار است ولی رانگنیگ که از تابستان 
مدیر ورزشی شیاطین سرخ خواهد بود، قصد دارد هر دو را برای انتقال به اولدترافورد متقاعد کند.

طبق شایعات، یونایتد حاضر اســت 118 میلیون پوند نیز برای هالند هزینه کند.خط حمله یونایتد 
در حال حاضر متشــکل از رونالدو، جیدون ســانچو، ادی کاوانی، انتونی مارسیال، جسی لینگارد، 

مارکوس راشفورد و میسون گرین وود است.

دوئل حساس در سایه دربی پایتخت؛

میزبانی گل گهر از تیم صدرنشین

تیم فوتبال ســپاهان در هفته هشــتم   سمیه مصور
رقابت هــای لیگ برتر فوتبال کشــور به 
مصاف تیم گل گهر ســیرجان می رود. هفتم هشتم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال، جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز 
می شــود که در یکی از این دیدار ها طالیی پوشان ســپاهان مقابل 

شاگردان امیر قلعه نویی صف آرایی می کنند.
نیم فصل نخســت به میانه راه خود رســیده و ســپاهان در یکی از 
دیدارهای مهم این هفتــه باید در مقابل تیم گل گهر ســیرجان قرار 
بگیرد، دیداری جذاب و نفس گیر که نتیجه آن عالوه بر 2 تیم برگزار 
کننده برای ســایر مدعیان از جمله پرســپولیس، آلومینیوم اراک، 
اســتقالل و پیکان نیز از اهمیت باالیــی برخوردار باشــد. نزدیکی 
امتیازات تیم های رده نخست تا هشتم جدول باعث شده بازی های 

لیگ از حساسیت دوچندانی برخوردار بوده و تیم های حاضر در 
رقابت ها با کوچک ترین اشتباهی جایگاه خود را در جدول از دست 

بدهند.
طالیی پوشان در شرایطی آماده دیدار با تیم گل گهر می شوند که هفته 
گذشته نســاجی مازندران را با نتیجه 2 بر صفر شکست دادند تا هم 

چنان در صدر جدول باقی بمانند. ســپاهانی ها در 7 بازی قبلی خود 
5 برد، یک تساوی و یک شکست به دست آورده اند و با اندوختن 16 

امتیاز در رده نخست جدول قرار گرفته اند.
در آن ســو گل گهر نیز هفته گذشــته با یک گل تیم پیــکان تهران را 
شکست داد تا همچنان یکی از تیم های باالنشین جدول رده بندی به 
شمار آید. شاگردان قلعه نویی در  7 هفته گذشته، 3 برد، 4 تساوی 
بدست آورده و با کسب 13 امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفته است.
سپاهان این روزها در آرمانی ترین شرایط خود به سر می برد. آمادگی 
باال و درخشش بیشــتر بازیکنان این تیم در کنار هماهنگی و درک 
کامل آنها از سیســتم انتخابی نویدکیا موجب شده تا طالیی پوشان 
عالوه بر ارائه دادن نمایش های جذاب و دلپذیر در نتیجه گیری نیز 
موفق عمل کنند. شاگردان نویدکیا دوســت ندارند صدر جدول را از 
دست بدهند و از همان هفته نخست پرقدرت نشان داده و این طور 
که پیداست آنها سودای قهرمانی را در سرشان دارند. سال هاست که 
این تیم قهرمان لیگ برتر نشده است و هوادارانشان به شدت تشنه 

رسیدن به جام هستند.
جدال دو تیم سپاهان و گل گهر اگرچه در ســایه دربی پایتخت قرار 

گرفته است اما یکی از حساس ترین دیدارهای این هفته است. هر 
دو تیم به دنبال برتری در این میدان هســتند، طالیی پوشان برای 
تداوم صدرنشــینی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارند و 
تیم گل گهر هم نمی خواهد  ســه امتیاز این دیدار خانگی را از دست 

بدهد.
تیم گل گهر از تیم های بدون شکســت این دوره از رقابت های لیگ 
برتر است و همچنان می خواهد به روند شکست ناپذیری خود ادامه 
بدهد. شــاگردان قلعه نویی که با برتری مقابل تیم پیکان به دیدار 
مقابل تیم ســپاهان رســیده اند از آمادگی روحــی خوبی برخوردار 

هستند.
پایان یافتن دوران محرومیت ژنرال و حضور او روی نیمکت تیمش 
در مقابل بــا تیم ســپاهان انگیزه های زیادی بــه بازیکنان این تیم 
می دهد تــا یک دیدار جــذاب را مقابل تیم صدرنشــین به نمایش 
بگذارند. تقابل امیر قلعه نویی با تیم ســابقش هم بر جذابیت های 
این دیدار می افزاید. در دیگر دیدارهای امروز، تیم پرسپولیس مقابل 
تیم استقالل تهران قرار می گیرد، هوادار از تیم نفت مسجد سلیمان 
پذیرایی می کند، صنعت نفت آبادان میزبان تیم پیکان تهران است.

مرد شــماره 15 اســنوکر جهان از عملکــرد وفایی 
تمجید کرد.حســین وفایی، ملی پوش اســنوکر 
 UK( ایران که در رقابت های قهرمانی انگلســتان
Championship( شرکت کرده است در مرحله 
یک هشــتم نهایی بــه مصاف جک لیزوســکی 
انگلیســی رفت و با نتیجه 6 بر 4 شکست خورد. 
شکست وفایی در این مرحله از مسابقات درحالی 
رقم خورد که حریف انگلیســی او در رده 15 جهان 
قرار داشت.  جک لیزوسکی 30 ساله پس از حذف 
وفایی از این رقابت ها گفت: حســین در فریم آخر 
توپ سختی داشت اما من به شجاعت او احترام 

می گذارم. 
وفایی بازیکن سختی اســت و شکست دادن آن 
بسیار ســخت تر!  برای من نتیجه خوبی است که 
توانســتم از او عبور کنم و این بازیکن را شکســت 

دهم.این بازیکن 30 ساله ادامه داد: برای اسنوکر 
در سراسر جهان و در ایران عالی است که او اینقدر 
خوب کار می کند. این یک بــازی بزرگ برای من 
بود که پیامدهای زیادی داشت.ملی پوش اسنوکر 
ایران در مرحله اول این مسابقات به مصاف پانگ 
جون ژو)Pang Junxu( رفت و توانست با نتیجه 

6 بر 4 به پیروزی برسد. 
حســین وفایی درحالی در این مسابقات شرکت 
کرده بود که او در رنکینــگ 63 جهان قرار دارد. در 
مرحله دوم این مسابقات ملی پوش اسنوکر ایران 
به مصاف مارک سلبی مرد شــماره یک و یکی از 
قدرتمندترین اسنوکربازان جهان رفت و این بازی با 
پیروزی حسین وفایی پایان یافت.سلبی هم پس 
از شکست در این بازی اظهار کرد: »در دو فریم اول 
واقعًا فرصتی پیدا نکردم چرا که حسین عالی بازی 

کرد. احتمــااًل باید فریم ســوم را می بردم، وفایی 
دوباره عالی شــروع کرد و کاماًل شایسته پیروزی 

در مسابقه بود.« 
نماینده اســنوکر ایــران در ســومین رقابت خود 
توانست گودونگ چینی را با نتیجه 6 بر 2 شکست 
دهد تا وفایی بــه مرحله یک هشــتم نهایی این 
رقابت ها صعود کند. هرچند که وفایی در مرحله یک 
هشتم این رقابت ها شکســت خورد اما او در این 
مسابقات درخشید چرا که مرد شماره یک اسنوکر 

جهان توسط او از این رقابت ها کنار رفت.

تمجید حریف انگلیسی از اسنوکرباز  ایران

نخستین دوره مسابقات لیگ چوب کشی بانوان ایران به میزبانی باشگاه گیتی پسند و هیئت روســتایی و عشایری و بازی های بومی و محلی استان اصفهان 
پس از گذشت دو روز رقابت با قهرمانی تیم گیتی پسند در بخش بانوان به پایان رسید.در اولین دوره مسابقات لیگ چوب کشی تیم های مجمع خیرین ورزش یار 
شبستر آذربایجان شرقی، مدافعان حرم بتا اردبیل، گیتی پسند اصفهان، سایپا برازجان بوشهر، گسترش تهران، شهدای کران چهارمحال بختیاری، اکسیژن پرو 
خراسان جنوبی، اشتاد سازه خراسان رضوی، بدن خراسان شمالی، نیرو خوزستان، شهرداری زاهدان، شهید شیردل فارس، جسم و اندیشه کرمان، اسپرینگ 
اسپرت کرمانشاه، آریوبرزن کهگیلویه و بویراحمد، وحدت صبا گیالن، شرکت بازرگانی برنج مسعود فریدون کنار مازندران و فراز الوند درگزین همدان در 4 گروه با 
یکدیگر به رقابت پرداختند.تیم های گیتی پسند اصفهان، اشتاد سازه خراسان رضوی، مجمع خیرین ورزشی یار شبستر آذربایجان شرقی و آریوبرزن کهگیلویه و 
بویراحمد به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. در فینال این رقابت ها تیم گیتی پسند با شکست مجمع خیرین ورزش یار شبستر به قهرمانی رسید تا جام اولین 

قهرمانی لیگ چوب کشی در اصفهان بماند، در مسابقه رده بندی نیز اشتادسازه خراسان رضوی آریو برزن را شکست داد و سوم شد.

خبر روزقهرمانی گیتی پسند اصفهان در لیگ چوب کشی

وز عکس ر

بازدید سفیر اتریش از 
باشگاه سپاهان

روز پنجشنبه ولف دیتریش هایم 
ســفیر اتریش در ایــران و هیات 
همراه با حضور در شــهر اصفهان از 
امکانات و زیرساخت های باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان دیدن کرد. 
سفیر اتریش در این بازدید با ابراز 
خرسندی از حضور کریستوفر کنت 
در سپاهان از این باشگاه به دلیل 
اعتماد به ایــن دروازه بان قدردانی 

کرد.

جنجال تبلیغات محیطی به هیات دولت رئیسی رسید
سخنگوی دولت از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشــکل تبلیغات محیطی در فوتبال خبر داد. 
خبری که البته اعضای کارگروهش خود خبرساز شــده است.علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
اظهار داشت: روز پنجشــنبه در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر، جلســه هیئت دولت 
به همراه رئیس جمهــور و همه اعضای 
کابینه تشکیل شــد. بحث ها و بندهای 
مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. بخشی 
از موضوعات به تصویب رســید و برخی 
هم برای بررسی بیشتر به کارگروه هایی 
واگذار شد.ســخنگوی دولت به اختالف 
اخیر در مورد تبلیغات محیطی اشاره کرد 
و گفت: از جمله مســائلی که قرار شد به 
کارگروهی برگردد و تصمیم گیری در مورد آن صورت بگیرد، بحث اختالف چند ساله بر سر حق تبلیغات 
محیطی فوتبال بین فدراسیون فوتبال، صدا و سیما و وزارت ورزش است.بهادری تصریح کرد: مقرر 
شد کارگروهی متشکل از همین 3 حوزه تشکیل شود و تصمیم مشترکی را به هیئت وزیران ارائه کنند.

نکته دارای ابهام این کارگروه حضور تلویزیون برای تبلیغات محیطی است. صدا و سیما که نشان داده 
اعتقادی به پرداخت حق پخش ندارد، با حضور در این کارگروه آیا قرار است ظرفیت جدید مشارکتی 
برای تبلیغات محیطی ایجاد کند یا قرار است از این اقبال جدید درآمدزایی برای فوتبال بهره بگیرد؟ این 

پرسشی ست که هنوز پاسخش روشن نیست.

تاکید دوباره سازمان لیگ؛ تست کرونا بگیرید 
چند هفته ای بود که باشگاه های لیگ برتر گرفتن تست کرونا را از اعضای تیم خود متوقف کرده بودند. 
این به دلیل تزریق هر دو دوز واکسن به اعضای تیم ها بود. متوقف کردن تست کرونا از اعضای تیم با 
استقبال باشگاه ها مواجه شد به این دلیل که گرفتن هر ست تست کرونا برای باشگاه ها هزینه هایی را 
به همراه داشت اما با تاکید کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال همه تیم ها موظف شدند از این هفته طبق 
روال قبلی از اعضای تیم خود تست کرونا بگیرند و نتیجه را به ایفمارک اعالم کنند. بر این اساس نتایج 
آزمایشات باید به صورت مرتب برای ایفمارک ارسال کنند. در پی افزایش سرماخوردگی بازیکنان در 
تیم های لیگ برتری این تاکید از سوی ایفمارک به کادر پزشکی تیم های لیگ برتری ابالغ شد. نمونه 
اش تیم نساجی در بازی با سپاهان با سرماخوردگی سه بازیکن کلیدی خود یعنی امیر مهدی جانملکی 
، سعید بیگی و اکبر صادقی مواجه شد و در نهایت در غیاب این بازیکنان به مصاف سپاهان رفت. همه 
تیم های حاضر در لیگ برتر موظف شده اند پیش از هفته هشتم نتایج تست کرونا را به سازمان لیگ 
اعالم کنند. دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر شنبه و یکشنبه آینده در شهرهای مختلف برگزار می شود.

اسکوچیچ دربی را از نزدیک می بیند 
سرمربی تیم ملی دیدار استقالل – پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر را با حضور در استادیوم آزادی 
از نزدیک خواهد دید. اسکوچیچ که برای دیدار با لژیونرها و هم چنین زیر نظر گرفتن بازی های آنها به 
ترکیه و قطر سفر کرده است پیش از دربی به تهران باز می گردد تا دوئل آبی ها و قرمزها را از نزدیک تماشا 
کند. او بعد از این بازی به یونان سفر خواهد کرد تا عملکرد لژیونرها در این کشور را مورد ارزیابی قرار دهد. 
اردوی بعدی تیم ملی در بهمن ماه و پیش از بازی با عراق برگزار خواهد شد و با توجه به فاصله زمانی زیاد 
تا شروع بازی با عراق احتماال سرمربی تیم ملی چند هفته ای تهران را ترک خواهد کرد تا با خانواده خود 
دیدار کند. تیم ملی در مقدماتی جام جهانی 2022 با 5 برد و یک تساوی و با 16 امتیاز در صدر جدول 

گروه A قرار دارد و از بیشترین بخت برای صعود به جام جهانی برخوردار است. 

مستطیل سبز

مسئول قطری: 

فقط 3 کشته در راه جام 
جهانی داشتیم

ناصر الخاطر، رییس کمیته برگزاری مسابقات 
جام جهانی 2022 قطر در نشست با خبرنگاران 
درباره آمادگی برای مســابقات جام جهانی 

صحبت کرد.
او در ابتدای نشســت خود گفت: ما بســیار 
نزدیک با سازمان بهداشت جهانی و فیفا کار 
می کنیم و همیشه وضعیت جهان را در مورد 
کرونا زیر نظر داریم. می بینیم که گردشگران 
واکسینه شده احســاس آرامش بیش تری 
می کننــد و برنامه های واکسیناســیون در 
سرتاســر جهان با ســرعت بیش تری پیش 
مــی رود. واکســن های بیش تــری در حال 
ساخت هستند، اما تاکنون هیچ پاسخ نهایی 
برای این سوال که در آینده چه اتفاقی خواهد 
افتاد وجود ندارد. باید ببینیم دنیا یک ســال 
دیگر چگونه خواهد بود. صادقانه بگویم، همه 
ما امیدواریم و مطمئن هســتیم که جهان در 
سال 2022، به موقع برای شروع جام جهانی 

فوتبال، به حالت عادی باز خواهد گشت.
ناصــر الخاطر اضافه کــرد: تعداد هــواداران 
خارجی مورد انتظار ما در جام جهانی از حدود 
1.2 میلیون تا 1.5 میلیون متغیر اســت. اگر 
بسیاری از فوتبالیســت های معروف منطقه 
ما به جــام جهانی راه پیدا کننــد، برای مدت 
کوتاهی شاهد حضور هواداران زیادی در قطر 

خواهیم بود. 
عربستان بازار بزرگی اســت، آن ها اکنون در 
مسابقات مقدماتی عملکرد خوبی دارند و اگر 
عربستان صعود کند برای ما خوب است. آن ها 
تماشاگران زیادی دارند که می توانند بیایند و 
در مسابقات جام جهانی 2022 شرکت کنند. 

وی در ادامه گفت: با اطمینان کامل به شــما 
می گویم که تنها ســه کشــته بر اثر حادثه در 
ساخت ورزشگاه ها داشته ایم. گاردین و سایر 
رسانه ها این خبر را منتشــر کردند که در واقع 
5 تا 6 هزار نفر کشته شده اند، این یک دروغ 
مطلق اســت. ما این اعداد را نمی شناسیم. 
اخیرًا تایمز نیــز اعتراف کرده اســت که آمار 

هزاران کشته صحیح نیست.

طالیی پوشان در شرایطی آماده دیدار با تیم گل گهر 
می شوند که هفته گذشته نساجی مازندران را با نتیجه 
2 بر صفر شکست دادند تا هم چنان در صدر جدول 

باقی بمانند

فوتبال جهان

م
سنی

: ت
س
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

هزینه حمل متوفی به آرامستان باغ رضوان رایگان است
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: با هدف تکریم ارباب رجوع و نرم افزاری 
شدن خدمات آرامستان ها، اعزام خودروهای حمل متوفی به آرامستان باغ رضوان در ساعات مختلف 
شبانه روز از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۵۳۰ امکان پذیر است.علی حاجیان اظهار کرد: سامانه ذکر 
شده، این امکان را برای شهروندان ایجاد می کند که در هر نقطه از شهر اصفهان با شماره چهار رقمی 
۱۵۳۰ تماس حاصل کرده و برای حمل متوفیان خود، درخواست خودرو کنند تا درخواست آن ها ثبت 
شده و خدمات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن ارائه شــود.وی افزود: هزینه حمل متوفی از کلیه 
مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان برای خاکسپاری در آرامستان باغ رضوان رایگان است و در سایر موارد بر 
اساس تعرفه مصوب شورای اسالمی شهر اصفهان اقدام خواهد شد.مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان، تسهیل خدمت رسانی و بهره گیری هرچه بیشتر از امکانات نرم افزاری را از جمله 
رویکردهای مورد توجه در مدیریت آرامستان های شــهر اصفهان برشمرد و خاطرنشان کرد: تالش 
می کنیم با ایجاد بستر نرم افزاری مناسب، میزان مراجعات حضوری شهروندان به بخش های اداری 

کاهش یافته و خدمات مورد نیاز خود را با سهولت و شفافیت بیشتری دریافت کنیم.

در سه سال اخیر انجام شد؛

 اجرای بیش از 40 کیلومتر خط انتقال و توزیع پساب 
در منطقه 12

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشــاره به موضوع توسعه پایدار و شــهر زیست پذیر اظهار کرد: 
منطقه ۱۲ نزدیک به سه میلیون متر مربع فضای سبز دارد که در گذشته تأمین آب آبیاری این میزان 
از فضای سبز از طریق چاه های ســطح منطقه صورت می گرفت.علی باقری افزود: با توجه به پدیده 
فرونشست و کاهش میزان آب دهی چاه ها و افزایش سختی آن، شهرداری مناطق دو و ۱۲ اقدام به 
خرید پساب تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر کردند.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ادامه داد: 
این پساب پس از یک مرحله تصفیه تکمیلی که با کاهش بار میکروبی پساب همراه است و همچنین 
تأمین استانداردهای محیط زیستی، برای فضای سبز مورد اســتفاده قرار گرفته و در چرخه تأمین 
آب فضای سبز قرار می گیرد.باقری با بیان اینکه در سه سال گذشته بیش از ۴۰ کیلومتر خط انتقال 
و توزیع پساب و هفت مخزن در سطح منطقه اجرا شده است، تصریح کرد: به منظور تکمیل چرخه 
خط انتقال پساب، شهرداری منطقه ۱۲ با احداث مخزن یک هزار متر مکعبی در نزدیکی اتوبان معلم 
با اهداف ذخیره سازی پساب ورودی از تصفیه خانه های شاهین شهر و شمال شهر با اجرای خط دو و 
نیم کیلومتری انتقال پساب از تصفیه خانه شمال به این مخزن و تکمیل رینگ کامل برای تأمین آب 

پایدار برای فضای سبز حاشیه شهر اصفهان اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 4۷ درصدی پارکینگ زیر سطحی خیابان توحید
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت ۴۷ درصدی پارکینگ زیر سطحی 
خیابان توحید خبر داد و گفت: این پروژه با قرارداد پیمان به ارزش ۵۹۷ میلیارد ریال یکی از طرح های 
در حال اجرای این ســازمان اســت.مجید طرفه  تابان اظهار کرد: این پروژه با مشخصات فنی حفر 
چاه، خاکبرداری، آرماتوربندی، قالب بندی دیوار، قالب بنــدی دال، بتن عیار ۱۵۰ بتن مقاومت ۳۰ و 
۳۵، قطعات فلزی، واتر استاپ، موزائیک فرش، جدول، ایزوگام، قیر و آسفالت در حال اجرا است.

وی افزود: اجرای این پروژه، معضل پارک خودرو و ترافیک ناشی از آن در حاشیه خیابان های نظر و 
توحید را برطرف می کند.مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: تکمیل 
آسفالت باند غربی و بازگشایی این مسیر و آغاز عملیات اجرایی در الین شرقی پروژه تا چند روز آینده 

انجام خواهد شد.

رنج دیار نصف جهان از کمبود سرانه تفرجگاهی فضای سبز؛

وقتیدرجازدهایم

نقش و اهمیت فضای سبز و پارک ها در  نرگس طلوعی
شــهرها به عنوان یکی از شــاخص های 
توسعه پایدار بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه مفهوم شهرها بدون 
وجود فضای سبز موثر در اشــکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. 
شهرها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه 
بتوانند پایداری خــود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ســاختار و 

کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. 
فضاهای شــهری مثل پارک ها کــه در آن از عناصر طبیعی اســتفاده 
شــده اســت، جدا از فواید زیبا شــناختی، فیزیولوژیکی و بهداشتی 
می تواند مزایای اجتماعی دیگر نیز داشــته باشند. خصوصا درختان 
و گیاهان در فضاهای عمومی به یکپارچه ســازی و تعادل بین افراد 
جامعه منجر شده و توسعه روابط اجتماعی را بهبود می بخشد. فضای 
ســبز و پارک می تواند مزایای اقتصادی را هم برای شــهرداری و هم 
شهروندان فراهم سازد پاالیش هوا توسط درختان برای مثال، منجر 
به کم شدن هزینه های کاهش آلودگی و میزان آن می شود از این رو 
کمبود فضای های ســبز شــهری می تواند اختالالت جدی در حیات 

شهرها به وجود آورد.
کالن شهر اصفهان با وجود این که از گذشته های دور تاکنون به عنوان 

شهری با پارک ها و فضای سبز گسترده شناخته می شود اما گسترش 
جمعیت شــهری در آن موجب شــده تا این دیار نیز از کمبود ســرانه 

تفرجگاهی فضای سبز رنج ببرد.
آن طور که مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
خبر داده است، سرانه تفرجگاهی فضای ســبز در شهر اصفهان فقط 
۳.۶۳ مترمربع به ازای هر نفر اســت که این ســرانه با توجه به حجم 
باالی آلودگی هــوا در اصفهان به هیچ عنوان قابــل قبول نبود و لزوم 
افزایش سرانه تفرجگاهی فضای ســبز را نشان دهد چرا که همگام با 
توسعه محیط شهری و افزایش جمعیت، توسعه فضای سبز حداقلی 
در معابر و محالت حق مردم است که با هدف افزایش نشاط اجتماعی 

باید انجام شود.
سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شــهری در شهرهای ایران 
بین هفت تا ۱۲ مترمربع برای هر نفر اســت که در مقایسه با شاخص 
تعیین شده از ســوی محیط زیست ســازمان ملل متحد )۲۰ تا ۲۵ 
مترمربع برای هر نفر(، رقم کمتری است. سرانه فضای سبز به مقدار 
سرانه  ای گفته می  شود که برای هر شــهروند ساکن در یک مجموعه 
شــهری به کار می  رود و یکی از مهمترین شــاخصه  ها برای سنجش 

شکوفایی و رونق شهری توجه به گسترش فضای سبز است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه فضای ســبزی امروز شهر اصفهان میراث گذشــتگان و امانت 
آیندگان است که باید در حفظ و حراســت از آن بکوشیم، گفت: عمده 
فضای ســبز موجود تحت نگهداری، دارای قدمت چندین دهه بوده و 

حداقل در دهه اخیر توسعه چندانی صورت نگرفته است.
 مجیــد عرفان منش افزود: با وجود صنایع متعــدد آالینده در اطراف 
اصفهان و متعاقــب آن وجود انواع آالینده صنعتی در شــهر، آلودگی 
ناشی از ســوخت خودروهای شــهری و همچنین وجود ریزگردها با 
منشــأ محلی، فضای ســبز تنها راه کمک به بهبود اکولوژی شهری و 

افزایش تاب آوری شهر است. 
 از سوی دیگر سرانه پایین فضای سبز چهره دلمرده و خالی از نشاط و 
سرزندگی را برای شهرها به ارمغان می آورد، بنابراین می طلبد مسئوالن 
شــهری با برنامه ریزی هدفمنــد و اختصاص اعتبــارات کافی چاره 

اندیشی اساسی در این زمینه داشته باشند.
توسعه مدل  های فضای سبز در قالب ها و ساختارهای متنوع از قبیل 
پارک ها، بوستان ها، پشت بام های ســبز و... از جمله اقداماتی است 
که شهرداری  ها می توانند با استفاده از این مدل ها به بهبود وضعیت و 

سرانه فضای سبز کمک کنند.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان بیــان کرد: خط 
انتقال کلکتور شرقی – غربی خیابان آتشگاه در دو 
فاز اجرا شد و سال گذشته فاز یک آن از کوه آتشگاه 
تا خیابان وحدت به بهره برداری رســید و فاز دوم 
آن از خیابان وحدت تا تقاطع جهاد در ســال جاری 
انجام شد و به پایان رسید و در حال تحویل پروژه از 

پیمانکار هستیم. 
سید سلمان قاضی عســگر افزود: اتصال چاه های 
سطح منطقه به این خط انتقال آب انجام شده و به 
لحاظ اینکه این پروژه یک پروژه شهری است باید 

این خط به خطوط انتقال آب شــهر متصل شود از 
همین رو شاید فعال این طرح کارکردی نداشته باشد 
ولی آن بخشی که به عهده منطقه ۹ بوده انجام شده 

و به پایان رسیده است. 
مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
پروژه های در حال احداث منطقــه گفت: عملیات 
اجرایی ورزشگاه روباز غرب اصفهان رو به اتمام است 
و اجرای چمن مصنوعی آن نیز به پایان رسیده و تا 

یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
وی افزود: ســاماندهی و تجهیز مجموعه ورزشی 
نصرآباد ســال گذشــته انجام شــد و یک سری 
تجهیزات از جمله دســتگاه هواســاز و بحث کانال 
کشی آن در حال انجام است و با نصب این دستگاه 
پروژه رو به اتمــام خواهد بود و می توانــد به بهره 

برداری برسد. 
مدیــر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه 
منطقه ٩ تحت عنوان ریه های تنفسی شهر اصفهان 
با پوشش گیاهی بسیار باال و حدود ١٣٠ هزار درخت 
تشنه بارندگی اســت، اظهارکرد: غالب درختان این 
منطقه چنار، نارون، وسك و زبان گنجشك است كه 
نیاز باال به آب دارد که برای آبیاری درختان از پساب 

تصفیه شده استفاده می شود. 
قاضی عســگر همچنین با اشاره به اصالح هندسی 
تقاطع ها و معابــر منطقه افزود: ایــن اتفاق تقریبا 
از اوایل ســال جاری و بخش های کوچک آن هم 
درسال گذشته با ساماندهی ترافیکی میدان شهدا 
انجام شــد که یک میدان در تقاطــع روبروی تکیه 

نصرآباد احداث و ایمن سازی شد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

ساخت خط انتقال کلکتور شرقی– غربی خیابان آتشگاه به پایان رسید

سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در 
شهرهای ایران بین هفت تا ۱۲ مترمربع برای هر نفر 
است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی 
محیط زیست سازمان ملل متحد )۲۰ تا ۲۵ مترمربع 

برای هر نفر(، رقم کمتری است

عضو شورای شهر:

 دسترسی به امکانات باید در تمام 200 محله اصفهان
فراهم شود

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست صمیمانه 
و هم اندیشی با فعاالن جامعه معلوالن اصفهان اظهار کرد: ایران از جمله کشورهایی است در حوزه 
معلوالن دارای قانون بوده و در حال حاضر اگر ایرادی وجود دارد به دلیل این است که حداقلی را در 
اجرای قوانین داریم و امیدوارم با اجرای قوانین اتفاقات خوبی در حوزه معلولین جامعه داشــته 
باشیم.منوچهر مهروی پور افزود: در دنیا اعالم شده است که بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افراد دارای کم توانی 
هستند که در حدود سه درصد آنها این کم توانی ها ظاهر شده و شدت دارد و در کشور هم آمار همین 
گونه است.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: 
یکی از مهم ترین کارهایی که باید در حوزه معلوالن انجام دهیم بحث دخیل بودن شهرداری در فضای 
عمرانی است؛ اشتیاق استفاده معلوالن از امکانات شهری بیشتر از قبل شده است و آن ها به دنبال 
فرصت برابر و عدالت هستند.وی تصریح کرد: در خصوص موضوع عدالت در شورای ششم مفصل 
صحبت شده اســت و یکی از مصادیق عدالت برخورداری از امکانات شهری است و برای برقراری 
آن باید دسترسی به امکانات شــهری در ۱۵ منطقه و بیش از ۲۰۰ محله شهر اصفهان فراهم شود.
مهروی پور اضافه کرد: در کمیسیون اجتماعی فرهنگی و ورزشی شورا به دنبال ایده تخصصی شدن 
مأموریت سازمان ها به خصوص سازمان فرهنگی هستیم، اگر در بررسی ها به این موضوع برسیم 
که تخصصی کردن در کاهش هزینه ها و ارائه بهتر خدمات و فعالیت مؤثر است حتمًا این موضوع 
را دنبال می کنیم و در آینده ای نزدیک شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.امامی معاون اداره هنری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در این نشســت هم اندیشی اظهار کرد: 
در حوزه فعالیت برای معلوالن شــهر دو وظیفه مهم را داریم یکی نوع نگاه شهروندان به آنها و دوم 
آموزش به خود معلوالن برای بروز استعدادها است، در این بخش برنامه ریزی هایی شده و امسال 
هم در حوزه آموزش به شهروندان رسانه گالری شهر به آموزش شهروندان و نوع نگاه آنها به جامعه 

معلوالن اختصاص داده شده است.
وی اضافه کرد: از روز یکشــنبه مجموعه نمایشــگاهی را در چهارباغ به نماینــده جامعه معلوالن 
اختصاص دادیم که آنها در گذر فرهنگی چهارباغ به عرضه توانمندی ها و محصوالت خود بپردازند، 
همچنین در حوزه اشــتغال و کارآفرینی برای معلوالن در ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
اصفهــان آمادگی کامل را برای مشــارکت داریم.امامی تاکیــد کرد: برای پاســخگویی به مطالبه 
جامعه معلوالن هم اندیشی می شــود تا در این حوزه بتوانیم برای بروز استعدادها و توانمندی آنها 

بسترسازی کنیم؛ در حوزه های تفریحی و گردشگری معلوالن نیز می توانیم برنامه ریزی کنیم.

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
شهرداری اصفهان منصوب شد

شهردار اصفهان با صدور حکمی ابراهیم عمرانی را به سمت مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد شهرداری اصفهان منصوب کرد. علی قاسم زاده در متن حکم خود خطاب ابراهیم عمرانی 
آورده است:»در فصلی نو از حکمروایی شهری و در آغازین سال های گام دوم انقالب اسالمی بنا به 
پیشنهاد معاون محترم خدمات شهری و با عنایت به شناختی که از تخصص، تجارب و توانمندی های 
شــما دارم جنابعالی را به ســمت مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فوالد شهرداری 
اصفهان منصوب می نمایم.در این مسیر از شما می خواهم در افق نگاه و اندیشه رهبر حکیم انقالب با 
نگاهی تحول آفرین نسبت به بهبود، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و تالش برای بهبود شرایط 
زیستی شهروندان همت گمارید تا اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.امید است صرفًا رضایت 
خداوند متعال را در امور و تصمیم هایتان در نظر بگیرید و با بهره گیری از تجارب همکاران و با استفاده 

از ظرفیت متخصصان و کارشناسان در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.«

با مسئولان

خبرخوان

شهردار اصفهان  تاکید کرد:

لزوم آگاه سازی مردم از 
حقوق خود در قرارداد با 

شهرداری

خبر روز

شــهردار اصفهان در جلســه بازدید مدیران 
شهری از منطقه ۳ شهر اصفهان با بیان اینکه 
یکی از اصول مورد تاکید در این دوره مدیریت 
شهری شــفافیت اســت که در نقطه مقابل 
ابهام قرار دارد، اظهار کــرد: وقتی پدیده ای 
دچار ابهام باشــد با تاویل و برداشــت های 
شخصی مواجه می شــود اما اگر شفافیت 
حاکم باشــد، محل تفسیر نیســت و ایجاد 

اضطراب نمی کند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، علی قاســم زاده ادامه داد: یکی از 
مصادیق شفافیت در قراردادهای شهرداری 
با شــهروندان تجلی دارد و بایــد روی این 
موضوع حساسیت ویژه ایجاد شود.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه اگر قرار است به سوی 
اعتمادســازی برویــم باید شــفافیت را در 
دستور کار قرار دهیم چراکه مردم حق دارند از 
جزئیات قرارداد خود با شهرداری آگاه باشند، 
افزود: البته شفافیت به معنای برمالسازی 

اطالعات و اسرار سازمانی نیست.
وی با تاکید بر ســرعت گرفتن طرح های در 
حال اجرا در سطح شــهر به ویژه در مناطقی 
مانند منطقــه ۳ که رفت و آمــد مردم در آن 
زیادتر از ســایر مناطق است، گفت: در برخی 
مــوارد پروژه هایی مانند طــرح میدان امام 
علی)ع( فرسایشــی می شــود از همین رو 
صالح این اســت که مدیریت شهری روی 
طرح های کالن متمرکز شده و زمان را در اجرا 

به حداقل برساند. 
قاســم زاده بیــان کــرد: در همین راســتا 
منطقه ســه نســبت به اجرای هرچه سریع 
تر رفیوژ میانی خیابان ولیعصــر اقدام کند.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه منطقه سه 
پتانسیل های بسیاری دارد، اظهار کرد: برخی 
ادعا دارند اگر از استعدادها و ظرفیت مناطق 
یک و سه به خوبی اســتفاده شود، می توان 
درآمد کالن شــهرداری و ایده تفرجگاه پاک 

شهری را محقق کرد. 

شهردار بهارستان خبر داد:

انجمن ورزش محالت  شهر بهارستان راه اندازی می شود
انجمن ورزش محالت  شهر بهارستان راه اندازی می شود. دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان با اعالم این خبر گفت: با توجه به  پتانسیل بسیار باالی ورزشی در بین 
شهروندان گرامی در رشته های گوناگون  و حضور قهرمانان و افتخار آفرینان و مربیان توانمند در سطح شهر بر آن شدیم تا با تأسیس انجمن ورزشی محالت شهر بهارستان 
در راستای مدیریت جامع  ورزش شهر، شناسایی بیشتر استعدادها و کمک به نوجوانان جوانان و نخبگان ورزشی شهر گام مفیدی برداریم. شهردار بهارستان افزود: 
در همین راستا به زودی از بین ورزشکاران در کلیه محله های شهر انجمن های محلی تشکیل می شود و نمایندگان این انجمن ها به همراه مدیران شهری و مسئولین 
مربوطه در سطح شهر با همکاری اداره ورزش و جوانان مسائل و مشکالت ورزشــی محالت گوناگون شهر را پیگیری خواهند نمود. دکتر محمد شبانی در پایان افزود: 
هدف از تشکیل  انجمن ها این است که ورزشکاران به ویژه نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایه های آینده کشور و شهرمان بتوانند مسائل و مشکالت خود را به راحتی با 
مسئولین مربوطه در میان بگذارند و مسائلی که در سطح شهر قابل حل  و یا در سطح شهرستان و استان قابل پیگیری است به واسطه این انجمن بررسی و برطرف شوند.

مسجد علیقلی آقا 
اصفهان

این بنا در محله بیدآباد اصفهان 
واقع شده اســت. بنای مسجد 
دارای ســر در كاشــی كاری، 
صحن، ایوان و شبســتان است 
كه با كاشی كاری زیبایی مزین 
شده اند. سر در مسجد با كاشی 
كاری و مقرنــس كاری زیبــا، 
كتیبــه تاریخی، گلدســته های 
فوقانــی و غرفه هــای جانبــی 

تزیین و نماسازی شده است.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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تاریخ عید هر سال تغییر می کند: این بدین خاطر است که 
عید بر اساس تقویم قمری است. معموال در روزی بین اواسط 
ژانویه و اواسط فوریه واقع می شود. در ســال 2022، سال نو 

چینی در روز 1 فوریه واقع شده است.
به آن عید بهار هم می گویند:  عید پس از فصل خورشیدِی 
»آغاز بهار« )لی-چون( واقع می شــود و نیز عیدی است در 

فصل بهار. به همین خاطر این نام را بر آن نهاده اند.
سال نو چینی آغازگر تقویم حیوانی است: در چین، هر چرخه 

قمری 60 ســال دارد و 12 ســال به عنوان چرخه کوچک 
قلمداد می شود. به هر کدام از آن 12 سال یک عالمت حیوان 
اختصاص داده شده اســت: موش، گاو، ببر، خرگوش، مار، 
اسب، گوسفند، میمون، خروس، سگ و خوک. 2022 سال ببر 

است و 2023 سال خرگوش.
جشن 1۵ روز طول می کشد و تا جشنواره فانوس ها ادامه 
پیدا می کند:  نقطه اوج کل عید شب ســال نو چینی است و 
اولین روز سال نو قمری. روز پانزدهم جشنواره فانوس ها نام 

دارد که پایان بخش جشن هاست.
یک ششم مردم جهان آن را جشن می گیرند: نه تنها مردم 
چین، بلکه مــردم هنگ کنگ، تایــوان، ویتنام، ســنگاپور و 

چینی های سرتاسر جهان آن را جشن می گیرند.
این عید طوالنی ترین تعطیلی عمومی اســت: بیشــتر 
کارمندان بین 7 تا 12 روز تعطیل هستند و دانش آموزان یک 
ماه تعطیلی زمســتانی دارند. مردم هر کجا که باشــند تمام 
تالششــان را می کنند تا نزد خانواده شــان باشــند. بعضی 

خانواده ها نیز در طول این تعطیالت به سفر می روند.
شام تجدید دیدار یک آیین است: شام تجدید دیدار در شب 
سال نو چینی ضیافتی بزرگ برای گرامیداشت سال گذشته 
است. این مهم ترین زمان برای با خانواده بودن است. بعد از 
شام، خانواده ها دور هم ضیافت سال نو CCTV را در تلویزیون 
تماشــا می کنند. در این برنامه اجراهای مختلفی برای تمام 

سنین به نمایش گذاشته می شود.
بعد نوبت به بزرگ ترین آتش بازی روی کره زمین می رسد؛ 
آتش بازی بخشــی جدایی ناپذیر از این جشن و وظیفه اش 
جذاب تر کردن عید بهار اســت. همه خانواده ها برای جشن 
گرفتن عید ترقه در می کنند. بزرگ ترین نمایش آتش بازی در 

شب سال نو قمری صورت می پذیرد.
تزئینات جشــن اغلب به رنــگ قرمز هســتند: خانه ها با 
فانوس ها و ریسه های قرمز تزئین می شوند. خیابان های شهر 

نیز همیــن طور و حتــی خیلی از مــردم لباس هــای قرمز 
می پوشــند. این بدین خاطر اســت که رنگ قرمز در فرهنگ 
چینی نماد شادی، ثروت و رفاه است و می تواند ارواح خبیثه را 

دور کرده و باعث خوش اقبالی شود.
»ســال خوبی را ســپری کنیــد« یکــی از رایــج ترین 
خوشامدگویی هاســت: این جملــه در چیــن همانند جمله 
»کریسمس مبارک« غربی ها در روز کریسمس است و مردم 
برای تبریک ســال نو از آن بیش از هر جمله دیگری استفاده 

می کنند.
چینی های بودایــی، در این روز از خوردن گوشــت پرهیز 
می کنند: بودائیان بر این باورند که روشن کردن آتش و استفاده 
از کارد در روز اول سال نو، خوش یمن نیست؛ بنابراین معمواًل 

غذای این روز، از قبل پخته می شود. 
چینی ها در این روز از عدد 4 استفاده نمی کنند زیرا معتقدند 
این عدد، عدد مرگ است: مردم چین در این روز درباره سال 
گذشــته صحبت نمی کنند، بلکه درباره سال جدید و شروعی 
دوباره صحبت می کنند. همچنین در این روز، چینی ها به دیدار 
و بازدیــد بزرگترهای خانــواده می روند. رقص شــیر یکی از 
کهن ترین آیین های چینی است که در این روز انجام می پذیرد. 

آشپزی
اوتمیل 

سیب و عسل
اوتمیل یکی از مقوی ترین و سالم ترین خوراکی هایی است که 

می توان به  عنوان صبحانه و میان  وعده مصرف کرد. پزشکان و متخصصان 
تغذیه تاکید زیادی در گنجاندن این خوراکی خوشمزه در برنامه غذایی روزانه دارند. 

مواد الزم: تخم مرغ دو عدد، شیر جو دوسر دو لیوان، عسل یک لیوان، جو دو 
سرپرک شش لیوان، سیب خرد شده دو عدد، نمک دو قاشق چای خوری، بیکینگ 
پودردو قاشق چای خوری، وانیل یک قاشق چای خوری، روغن نارگیل یک سوم لیوان

طرز تهیه: پیش از شروع به کار و در اولین مرحله فر را با دمای 350 درجه سانتی گراد گرم کنید.در 
یک ظرف مناسب تخم مرغ را شکسته و به خوبی هم بزنید تا یکدست شود. برای این کار می توانید 
از همزن برقی و یا همزن دستی استفاده کنید. اگر وگان هستید و به دنبال جایگزین های تخم مرغ 
هستید، می توانید از پوره کدوحلوایی یا موز له شده به مقدار الزم استفاده کنید. مقادیر اضافه شده 

بسته به تعداد تخم مرغ های مورد نیاز در رسپی متفاوت است. وقتی تخم مرغ ها یکدست 
شدند وانیل، نمک، بیکینگ پودر، عسل، روغن نارگیل، جو دوسر، شیر جو دوسر و یک سوم 

سیب ها را اضافه کرده و مواد را به خوبی با هم ترکیب کنید. اگر گیاهخوار هستید، 
می توانید از جایگزین  های عسل مثل شربت افرا استفاده کنید.کف ظرفی 

که برای فر انتخاب کرده اید را چرب کنید. مواد را درون آن ریخته و 
مابقی سیب ها را روی مواد بریزید و ظرف را درون فر بگذارید. 

پس از گذشت 40 تا 45 دقیقه اوتمیل سیب و 
عسل شما آماده است.

حقایق جالب که باید درباره سال نو چینی بدانید

»وضعیت قرمز« پربیننده ترین فیلم تاریخ 
نتفلیکس است

بازگشت »مهران غفوریان« به فیلمبرداری 
»نیسان آبی«

دووین جانسون ادعا می کند که »Red Notice« به پربیننده ترین فیلم 
تاریخ نتفلیکس تبدیل شده است. این فیلم اکشن و کمدی12 نوامبر 
منتشر شد و کمتر از سه هفته بعد به این عنوان رسیده است.جانسون 
این هفته این موفقیت را در صفحه اینستاگرام خود جشن گرفت و نوشت 
»وضعیت قرمز« رسمًا به پربیننده ترین فیلم تاریخ نتفلیکس تبدیل شده 
است.راک اضافه می کند که این فیلم »همه رکوردها را درهم شکسته« در حالی که 
نتفلیکس آمار رسمی بینندگان عناوین را معمواًل پس از چهار هفته اعالم می کند.

مهدی غفوریان پیرامون آخرین وضعیت جسمانی برادرش »مهران 
غفوریان« گفت: اینکه بگوییم برادرم به صورت کامل سالمت خود را 
بازیافته است خیلی زود است زیرا باالخره وی عمل سخت قلب باز 
داشته و به همین دلیل باید حداقل سه ماه مراعات و مراقبت کند.وی 
از بازگشت این بازیگر سینما و تلویزیون به کارش خبر داد و افزود: بعد از 
رشد در روند بهبود در حال حاضر مهران مشغول کار شده و برای بازی بار دیگر 
جلوی دوربین سریال »نیسان آبی« رفته است.

رییس اتاق معــادن جمهوری مالی به اتفاق هیات همــراه و همچنین دکتر 
تالشی سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری مالی و مسئول روابط بین 
الملل ایمیدرو در دیداری با منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
زمینه های همکاری تجاری، معدنی و صنعتی را بررســی کردند.در این دیدار 
رییس اتاق معادن جمهوری مالی، بکر بودن معادن این کشور، نیاز به توسعه 
ریلی و همچنین نیاز به محصوالت فوالدی را بــه عنوان زمینه های همکاری 
اعالم داشت. سفیر ایران نیز سیاســت های  هم راستا و همراهی بین المللی 

هر دو کشور را از نقاط قوت و مشترک دانســت و ابراز امیدواری کرد که با این 
دیدارها زمینه های همکاری بیشتر بین دو کشور فراهم گردد .مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان در این نشســت،  به توانمندیهای این مجتمع عظیم صنعتی و 
همچنین زمینه های همکاری از جمله تامین ریل، مقاطع ساختمانی،  خدمات 
فنی و مهندسی و… اشاره نمود و اعالم آمادگی کرد تا موارد مطروحه، در قالب 
کارگروهی با محوریت ایمیدرو بررســی و زمینه های توســعه همکاری های 

تجاری فراهم گردد.

واحد بریکت سازی ســرد از نرمه آهن اسفنجی در شــرکت فوالد سفیددشت 
از زیرمجموعه های فوالد مبارکه اصفهان راه اندازی شــد.ایمان سلیمانی مدیر 
عملیات شــرکت فوالد سفیددشــت گفت: قطعــات و خطوط تولیــدی  واحد 
بریكت سازی فوالد ســفید دشــت با همت بلند متخصصان داخلی طراحی و 
راه اندازی شده و این واحد قادر است 12 ونیم تن بر ساعت بریکت سرد از نرمه 

آهن اسفنجی تولید کند.مدیر تکنولوژی و توسعه این شرکت، راه اندازی این واحد 
را از لحاظ فنی و اقتصادی حائز اهمیت ارزیابی کرد و گفت: با راه اندازی این واحد 
از انتشار غبار و نرمه آهن اســفنجی در محیط جلوگیری می شود.جمشید علی 
بابایی افزود: با اجرای طرح توسعه مخازن ذخیره سازی آهن اسفنجی در آینده، 

زنجیره ارسال مواد اولیه به واحد فوالدسازی و ریخته گری تکمیل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فوالدمبارکه ســعید رییسی زاده رییس بیمارستان 
حضرت محمدرسول  ا... )ص( شهرستان مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس تنها ابزار تشخیص و درمان 
مبتالیان به ویروس کروناست که با توجه به فرسودگی تنها دستگاه سی تی 

اسکن 2 اسالیس موجود در بیمارستان حضرت محمدرسول ا... )ص(، این 
بیمارستان نیازمند دستگاه سی تی اسکن جدید بود.

وی افزود: دستگاه سی تی اســکن مولتی اسالیس قابلیت تشخیص میزان 
درگیر شدن ریه مبتالیان به ویروس کرونا را به پزشکان و متخصصان خواهد 

داد تا نوع درمان براساس تشخیص دستگاه سی تی اسکن مشخص شود.
رییس بیمارســتان حضــرت محمدرســول  ا...)ص( شهرســتان مبارکه 
خاطرنشان کرد: ارزش ریالی دستگاه مذکور، 200 میلیارد ریال است که شرکت 
فوالد مبارکه عالوه بر مساعدت های گذشــته که به تکمیل تجهیزات درمانی 
بیماری کرونا و تحویل اکسیژن رایگان به این بیمارستان نموده، در این مرحله 
نیز با تأمین بخشی از هزینه آن، مسئولیت اجتماعی خود در قبال بهبود شرایط 

و وضعیت کرونا در کشور را در این بیمارستان به منصه ظهور رسانده است.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای شرایط مراکز درمانی درمانگر بیماران کرونایی 
اذعان داشت: بیمارســتان حضرت محمدرسول ا... )ص( شهرستان مبارکه 
یکی از بیمارســتان های تحت سرپرستی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
و دارای 111 تخت خواب فعال اســت که نقش مهمــی در درمان مبتالیان به 

ویروس کووید 19 داشته است.

هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شــرکت فوالدمبارکه گفت: پیرو دستور 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالدمبارکه و در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی، این شــرکت با کمک های خود، عالوه بر تأمیــن بیش از 23 هزار 
تن اکســیژن رایگان مورد نیاز مراکز درمانی کشــور، تجهیــزات بیش از 40 
مرکز درمانی شهرســتان مبارکه را تأمین کرد. نباتی نــژاد افزود: گروه فوالد 
مبارکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا به صورت میانگین روزانه بیش از 70 
تن اکسیژن رایگان در اختیار بیمارســتان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی کشــور به منظور درمان بیماران کووید 19 قرار داده است، به نحوی که 
از ابتدای شیوع این ویروس منحوس تا پایان سال 1399 حدود 11 هزار تن 
و تا امروز بیش از 23 هزار تن اکســیژن مایع، جهت درمان بیماران مبتال به 
کرونا در اختیار مراکز درمانی سراسر کشــور قرار داده است. شهرام حاجیان 
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شــرکت فوالد مبارکه نیز از مساعدت فوالد 
مبارکه برای تأمین تجهیزات بیش از 40 مرکز درمانی شهرستان مبارکه خبر 
داد و اظهار کرد: این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
و برای بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه بیمارســتان ها بــه بیماران کرونایی، 
برای تجهیز بیمارستان حضرت محمدرســول ا…)ص( شهرستان مبارکه به 
دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس، مبلغ 20 میلیارد ریال مساعدت کرد 
که این امر شهروندان و بیماران شهرستان مبارکه را از ترددهای بین شهری و 
مراجعه به بیمارستان های مرکز استان اصفهان بی نیاز خواهد کرد. وی افزود: 
شرکت فوالد مبارکه در ماه جاری نیز در راستای تأمین تجهیزات درمانی مورد 

نیاز بیمارســتان حضرت محمدرسول  ا...)ص( شهرســتان مبارکه اقدام به 
مساعدت 10 میلیارد ریالی نموده تا تعامالت دوجانبه با حوزه درمان منطقه را 
بیش از پیش پررنگ تر نمایند. بنا بر این گزارش، فوالد مبارکه عالوه بر اقدامات 
فوق الذکر با مســاعدت 10 میلیارد ریالی برای تأمین تجهیزات درمانی مورد 
نیاز بیمارســتان حضرت امیرالمؤمنین)ع( شهرســتان شهرضا و مساعدت 
8 میلیارد ریالی برای تأمین تجهیزات درمانی مورد نیاز بیمارســتان حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( شهر اصفهان، پشــتیبانی خود از جبهه سالمت را بیش از 

پیش تقویت نموده است.

سخنگوی آبفای استان اصفهان گفت: تمام آب مورد نیاز شهرها و روستاهای 
تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ در حال حاضر از تصفیه خانه 
آب باباشیخعلی تامین می شود. مهرداد خورسندی افزود: با توجه به سردی 
هوا و شرایط دمایی موجود، میزان 11 متر مکعب بر ثانیه آبی که از تصفیه خانه 
آب بابا شیخعلی )سامانه اول آب رســانی( وارد مدار بهره برداری می شود 
کفاف نیاز شرب و بهداشت جمعیت 58 شهر و 380 روستای طرح آبرسانی 

اصفهان بزرگ را می دهد. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان 
اصفهان گفت: به دنبال سرد شــدن هوا و کاهش میزان مصرف مشترکین، 
در حال حاضر هیچ آبی از چاه های متفرقه استحصال و وارد شبکه آبرسانی 
این مناطق نمی شود و آب تصفیه خانه باباشیخعلی کفاف شرب و بهداشت 
را می دهد. وی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در تابستان 
امسال از چاه ها و تصفیه خانه آب باباشیخعلی در مجموع تا 13 هزار و  800 
لیتر بر ثانیه آب تولید و تصفیه می کرد درحالی که مصــرف آب در برخی از 
ساعات اوج مصرف  به حدود 18 هزار لیتر در ثانیه می رسید و همین کمبود 
4300 لیتر در ثانیه ای موجب کاهش فشار شبکه و قطع آب در تعداد زیادی 
از شهرها و روستاها می شد.  سخنگوی آبفای استان اصفهان گفت: برای رفع 
این مشکل در تابستان امســال نزدیک به62 میلیون لیتر آب با استفاده از 
5800 تانکر آبرسان بین شهروندان و روستاییان به ویژه در شهرهای اصفهان، 
فالورجان، زیار، بهارســتان، دولت آباد و اردستان توزیع شد که در تاریخ 55 
ساله این شرکت بی سابقه بود. وی با بیان این که آبفای استان اصفهان با بهره 
گیری از سامانه های تله متری و تله کنترل سعی در مدیریت فشار و تامین آب 
شرب پایدار جمعیت تحت پوشش دارد، گفت: امید است شهروندان گرامی و 
روستاییان محترم نیز همچنان با رعایت صرفه جویی و مدیریت مصرف بهینه 

آب، این شرکت را در ارائه خدمات بی وقفه به مردم یاری کنند.  

دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رییس اتاق معادن جمهوری مالی

راه اندازی واحد بریكت سازی فوالد سفید دشت

 تجهیز بیمارستان محمدرسول  ا...)ص( مبارکه به دستگاه سی تی اسکن
با کمک فوالدمبارکه

 کمک فوالدمبارکه برای تأمین تجهیزات بیش از 40 مرکز درمانی 
شهرستان مبارکه

سخنگوی آبفای استان اصفهان با اشاره به سردی هوا و کاهش مصرف آب عنوان کرد؛

 تامین تمام آب مورد نیاز مناطق تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان
از تصفیه خانه باباشیخعلی 

چاپخانه: نشر فرهنگ   آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

